Câmara Municipal de Timbó
Estado de Santa Catarina

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 13 de dezembro de 2017 (quarta-feira), às 9 horas.
LOCAL DA SESSÃO: Rua Honorato Tonolli, s/n°, Bairro das Nações, Timbó (SC) [Auditório – no TÉRREO]

PREGOEIRO: AILTON BERTOLDI
EQUIPE DE APOIO: Everton Bica Pedroso
Ruben Parno
Ana Paula Manfrini
(Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 028/2017).

Objeto: Constitui objeto desta licitação fornecer conexão com a Internet
através de “LINK INTERNET IP DEDICADO”, para a conexão da rede
local de computadores e desta à Internet com velocidade e banda
garantida de 60 mbps – velocidade de download e 60 mbps de
velocidade de upload. Internet Banda Larga 35 mbps de
download e de 03 mbps de upload exclusiva para conexão sem
fio com o objetivo de permitir maior controle e segurança no uso
da rede interna além da melhoria na qualidade da internet para
usuários para acesso de internet sem fio e a hospedagem de
website, incluídos materiais para a instalação.
RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET
http://camaratimbo.sc.gov.br/licitacoes.php

________________________________________
Douglas Emanuel Marchetti
Presidente
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017
A CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBÓ, órgão do Poder Legislativo, com endereço na Rua
Honorato Tonolli, s/nº, Bairro da Nações, Timbó (SC), inscrita no CNPJ sob nº
83.497.594/0001-15, isenta de inscrição estadual, torna público aos interessados que
promoverá LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, julgamento pelo critério de MENOR
PREÇO GLOBAL,

sob a regência da Lei nº 10.520/2002, da Lei Complementar 123/2006, da

Portaria nº 028/2017 desta Câmara e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993, e das condições
estabelecidas neste Edital, cujo objeto se descreve abaixo e, em detalhes, no termo de
referência (Anexo I) que dele é parte inseparável.
ÁREA SOLICITANTE: Secretaria Legislativa
1. DO OBJETO
1.1. Fornecer conexão com a Internet através de “LINK INTERNET IP DEDICADO”, para a conexão
da rede local de computadores e desta à Internet com velocidade e banda garantida de 60
mbps – velocidade de download e 60 mbps de velocidade de upload. Internet Banda Larga
35 mbps de download e de 03 mbps de upload exclusiva para conexão sem fio com o
objetivo de permitir maior controle e segurança no uso da rede interna além da melhoria na
qualidade da internet para usuários para acesso de internet sem fio e a hospedagem de
website, incluídos materiais para a instalação.

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1. Os recursos para o pagamento das despesas decorrentes deste ccertame correm a conta
da seguinte dotação orçamentária:
0001.0001 - CÂMARA DE VEREADORES
0001.0001 – ATIVIDADES LEGISLATIVAS
001.031.0001.2000 – MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA ADMINISTRATIVA
3.3.90.39.00.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.97.010000 – DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
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3. PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar da licitação os interessados que atenderem a todas as exigências
constantes neste Edital e anexos.
3.2. Serão admitidos a participar desta licitação os que estejam estabelecidos na forma da lei
para os fins do objeto pleiteado.
3.3. É vedada a participação de pessoa jurídica em regime de concordata ou que tenha sido
declarada inidônea por qualquer órgão da Administração direta ou indireta do município de
Timbó ou ainda, que esteja com direito de participar de licitação suspenso.
3.4. É vedado a qualquer pessoa a representação de mais de uma empresa nesta licitação.
3.5. Será admitida, em todas as etapas da licitação, a presença de apenas um representante de
cada licitante.
3.6. Só os representantes das licitantes credenciados poderão se manifestar na sessão pública
do pregão.
3.7. Não será aceita a participação de empresas que tenham agente público do município de
Timbó, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico ou que possua em
seu quadro de pessoal, empregados, que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos
de direção e de assessoramento e de agentes políticos do município de Timbó.
4. IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO
4.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.
4.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.
4.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame.
5. ENVELOPE DA PROPOSTA
5.1. A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado, contendo em sua parte externa,
além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
Pregão Presencial nº 4/2017
Envelope nº 1 – PROPOSTA
Abertura: Dia 13/12/2017 às 9 horas
Licitante: (denominação social completa da empresa e nº. do CNPJ)
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5.2. A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas
de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e datada e assinada pelo
representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando e a procuração.
5.3. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
Nome da licitante, endereço completo, CNPJ e inscrição estadual, telefone, e-mail;
Número do Pregão;
Descrição do objeto da licitação em conformidade com o Anexo I;
5.4. Preço unitário, em moeda corrente nacional, com duas casas decimais, apurado à data de
sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.
O preço proposto compreende, além do lucro, todas as despesas, tributos e custos, diretos
ou indiretos, relacionadas com o fornecimento do objeto da licitação.
5.5. Prazo de validade da proposta: 60 dias
5.6. Declaração do licitante comprometendo-se a cumprir o prazo de entrega, sob pena de
sofrer penalidades aplicadas por esta Administração.
5.7. A

proposta

deve

atender

integralmente

as

especificações

requeridas,

sendo

desconsiderada a solicitação para desclassificação de todo e qualquer item durante a
etapa de lances.
5.8. Havendo divergência na redação da proposta entre o valor unitário e o valor total, será
considerado o valor unitário para fins de proposta de preços.
5.9. A inobservância das determinações acima implicará na desclassificação da licitante.
5.10.

A apresentação de proposta presume que a licitante tomou pleno conhecimento das

condições estabelecidas e que os serviços cotados apresentam todas as características e
especificações exigidas neste edital.
5.11.

A apresentação de proposta implica plena aceitação pela licitante, das condições

estabelecidas neste Edital e seus anexos.
6. ENVELOPE DE HABILITAÇÃO
6.1. Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em envelope fechado,
contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
Pregão Presencial nº 4/2017
Envelope nº 2 – HABILITAÇÃO
Abertura: Dia 13/12/2017 às 9 horas
Licitante: (denominação social completa da empresa e nº. do CNPJ)
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6.1.1.

A licitante apresentará os documentos necessários à habilitação no original ou cópia
autenticada por tabelião de notas ou acompanhada do original para autenticação pelo
Pregoeiro.

6.2. O envelope deverá conter os seguintes documentos:
6.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
6.3.1.

registro comercial, no caso de empresa individual;

6.3.2.

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

6.3.3.

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;

6.3.4.

inscrição do ato constitutivo no Registro Civil competente, em caso de pessoas
jurídicas não empresárias.

Obs: Os contratos sociais emitidos através do site da Junta Comercial ficam
dispensados de autenticação e serão aceitos somente se emitidos com data inferior a
60 (sessenta) dias.
6.4. QUANTO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
6.3.5.

prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

6.3.6.

prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento
dos encargos sociais instituídos por lei;

6.3.7.

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT);

6.3.8.

prova de regularidade para com a Fazenda Municipal de Timbó conforme Art.
193 da Lei do Código Tributário Nacional e Art. 50 da Lei Complementar
Municipal 142/98.*

6.3.9.

Para obter a Certidão Negativa de Débitos do Município de Timbó, a empresa
interessada poderá solicitar da seguinte forma:

6.3.10. E-mail: negativas@timbo.sc.gov.br;
6.3.11. Telefone: 47.3382.3655, ramal 2032.
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6.3.12. A Certidão Negativa de Débitos do Município de Timbó deve ser solicitada com
antecedência de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de não ser entregue em
tempo para a licitação.
7. DAS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS:
7.1. Deverá conter no envelope de habilitação declaração subscrita pela empresa licitante, onde
ateste, conforme modelo constante do anexo II deste edital, no mínimo:
7.1.1.

Não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos. (LLicitações, art. 27, V) Ressalva: emprega menor,
a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (

). Observação: em caso

afirmativo, assinalar a ressalva acima;
7.1.2.

Não ter sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;

7.1.3.

Ser o ato constitutivo vigente;

7.1.4.

Não impedida de transacionar com a Administração Pública;

7.1.5.

Conhece e aceitar todas as condições do referido edital;

7.1.6.

Cumprir os requisitos de habilitação.

7.2. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da licitante, ou seja, se a
matriz, todos da matriz, se alguma filial, todos da filial, com exceção dos documentos que
são válidos para matriz e filiais.
7.3. A ausência ou ilegibilidade de qualquer dos documentos/declarações obrigatórias
elencados acima, acarretará a inabilitação da empresa para participação do certame.
7.4. No caso de participação em consórcio, os documentos acima deverão ser apresentados
também das empresas participantes do consórcio.
8. SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
8.1. Pregoeiro fará a abertura da sessão pública do pregão, procedendo aos seguintes atos, em
sequencia:
8.2. Credenciamento:
8.2.1.

O Credenciamento deverá ser entregue até a hora e data limite para entrega dos
envelopes. O Credenciamento será analisado pelo Pregoeiro antes da abertura dos
envelopes.

8.2.2.

O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou
instrumento particular com firma reconhecida em cartório e apresentação de ato
constitutivo, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante.
_____________________________________________________________________
Rua Honorato Tonolli, s/nº Bairro das Nações, Timbó (SC) – Fone: 47 3382-1433 - 3382-2177 – CEP: 89120-000
Home-page: www.camaratimbo.sc.gov.br E-mail: camara@camaratimbo.sc.gov.br

Câmara Municipal de Timbó
Estado de Santa Catarina
8.2.3.

Os contratos sociais emitidos através do site da Junta Comercial ficam dispensados de
autenticação e serão aceitos somente se emitidos com data inferior 60 (sessenta) dias.

8.2.4.

Deverá ser apresentada fotocópia de documento com foto do representante juntamente
com os documentos do credenciamento. A fotocópia deverá ser autenticada.

8.2.5.

Deverá ser entregue com o credenciamento declaração que cumpre os requisitos de
habilitação, podendo ser feita também oralmente quando houver representante
devidamente credenciado.

8.2.6.

No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que pretenda tratamento
diferenciado das demais empresas, será obrigatória a apresentação da Certidão
expedida pela Junta Comercial, com data de emissão não superior a 06 (seis) meses,
para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se
for o caso, na forma do art. 8° da IN n° 103/2007 do Departamento Nacional de
Registro do Comércio – DNRC, na fase de credenciamento. Caso a empresa opte por
não se credenciar poderá entregar este documento juntamente com as propostas.

8.2.7.

Os documentos acima deverão ser apresentados preferencialmente em envelope
próprio.

8.2.8.

Não será desclassificada a proposta em função do não credenciamento da licitante,
porém ela ficará impedida de participar da etapa de lances ou recorrer.

8.2.9.

Os documentos necessários serão apresentados no original ou cópia autenticada por
tabelião de notas ou acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro.

8.2.10. Para agilização da sessão pública do pregão, tendo em vista o tempo necessário para
conferência de documentos e horário de protocolo de envelopes, fica estabelecido que:
8.2.11. Para autenticação de documentos pelo Pregoeiro, a licitante deverá fazê-lo até o último
dia útil anterior à data de entrega dos envelopes, durante o horário de expediente. No
dia da sessão pública do pregão não serão realizadas autenticações de documentos
para o certame.
8.2.12. Para a autenticação na Câmara Municipal, os licitantes deverão apresentar os
documentos originais e as cópias, a Câmara não fornecerá cópias de documentos.
8.3. Análise preliminar de aceitabilidade das propostas:
8.3.1.

Abertas as propostas, o Pregoeiro fará a análise quanto à compatibilidade do objeto
ofertado em relação ao especificado no edital e quanto ao preço inexequível, baixando
diligências caso sejam necessárias, e procederá à classificação das propostas para a
etapa de lances.

8.3.2.

Classificação das propostas para a etapa de lances.
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8.3.3.

O Pregoeiro classificará as propostas para a etapa de lances obedecendo aos
seguintes critérios:

8.3.3.1. Primeiro critério: serão classificadas a menor proposta e todas as que não sejam
superiores a 10% da menor proposta;
8.3.3.2. Segundo critério: não havendo pelo menos três propostas classificadas no critério
anterior, serão ainda classificadas as menores propostas, até o limite de três, para a
etapa de lances.
8.4. A licitante que tiver a proposta classificada e representante credenciado poderá oferecer
lances orais. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas de maior
preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no
caso de empate de preços.
8.5. Os lances deverão ser formulados por preço global, em moeda corrente nacional, com
duas casas decimais, em valores distintos e decrescentes, a partir da menor proposta.
8.6. Poderá o Pregoeiro estabelecer redução mínima em cada lance, bem como estabelecer
tempo máximo para o proponente ofertar seu lance.
8.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes do item
declinarem da formulação de lances.
8.8. Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se
para as selecionadas o último preço ofertado.
8.9. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à obtenção
de proposta mais vantajosa para a Administração.
8.10.

Depois da negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta, decidindo

motivamente a respeito.
9. HABILITAÇÃO
9.1. O Pregoeiro fará a abertura do envelope dos documentos de habilitação do licitante que
tenha ofertado o menor lance para o item.
9.2. Os documentos serão rubricados pelo Pregoeiro e anexados ao processo de licitação.
9.3. Havendo irregularidades na documentação que não permitam a habilitação, o proponente
será inabilitado, e assim sucessivamente em caso de inabilitação dos proponentes.
10. RECURSOS
10.1.

Habilitado o proponente, o Pregoeiro instará os licitantes credenciados para, querendo,

imediata e motivadamente, recorrer.
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10.2.

O recurso deve identificar, objetivamente, os fatos e o direito que a proponente

pretende que sejam revistos autoridade superior.
10.3.

Cabe ao Pregoeiro deliberar sobre a aceitação do recurso.

10.4.

Aceito o recurso a licitante terá o prazo de três dias para a apresentação das razões do

recurso, as quais deverão ser protocolizadas na Câmara Municipal de Timbó e dirigidas à
autoridade superior.
10.5.

Os licitantes ficarão desde logo intimados para apresentar as contrarrazões no prazo

de três dias a contar do término do prazo do recorrente. A Autoridade decidirá o recurso no
prazo de até dez dias úteis.
10.6.

A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do

direito de recurso.
10.7.

Declarado o vencedor da licitação, não havendo interposição de recurso, o pregoeiro

adjudicar-lhe-á o objeto licitado.
10.8.

Interposto recurso caberá à autoridade superior, decidido o recurso, adjudicar o objeto

licitado ao vencedor da licitação.
10.9.

Adjudicado o objeto ao licitante vencedor ou havendo a interposição de recurso, o

Pregoeiro declarará encerrada a sessão pública do pregão.
11. HOMOLOGAÇÃO
11.1.

A autoridade competente homologará o resultado da licitação, convocando o vencedor

para assinar o Contrato.
11.2.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBÓ poderá, quando o licitante vencedor, convocado

dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se
recusar injustificadamente a assinar o Contrato, retomar a Sessão Pública e convidar os
demais proponentes classificados na ordem determinada após a etapa relances, dando
continuidade aos procedimentos da sessão pública, adjudicação e homologação.
12. CONTRATO
12.1.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBÓ disporá do prazo de 15 (quinze) dias para

convocar o licitante vencedor para assinar o contrato e expedir a ordem de serviço,
contados a partir da data da homologação do processo licitatório.
12.2.

Convocado, o licitante terá prazo de 5 dias para comparecer para assinatura do

contrato.
12.3.

O contrato reger-se-á, no que concerne à sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas

disposições da Lei nº 8.666/93, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito
público.
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12.4.

O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pela

CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBÓ a todo e qualquer tempo, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições
legais pertinentes.
12.5.

Integram o contrato as condições previstas no Edital e na proposta apresentada pelo

licitante.
12.6.

O Contrato terá vigência de 12 (meses) meses, podendo ser prorrogado por iguais e

sucessivos períodos até o prazo de 60 meses, conforme art. 57,II da Lei 8.666/93.
13. ENTREGA E PAGAMENTO
13.1.

Os serviços deverão ser prestados sem interrupções 7 dias por semana, 24 horas por

dia.
13.2.

O recebimento do objeto será promovido pela Contratante, que verificará e atestará o

cumprimento de todas as obrigações da Contratada.
13.3.

O pagamento se dará através da fatura de serviços emitida sempre no mesmo mês da

efetiva prestação de serviços e entregue na Câmara Municipal até o primeiro dia útil
subsequente, com vencimento no dia 10 do mês subsequente ao da prestação dos
serviços.
13.4.

Eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura contratada não tenha concorrido

de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da
obrigação, será calculada conforme Portaria nº. 1960/96, do Ministério das Comunicações,
aplicada de forma isonômica para todas as operadoras, ou seja: aplicação de multa
moratória de 2% sobre o valor do débito e os juros moratórios determinados pela Lei
Brasileira, assim como demonstrado:
13.5.

As pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial de Arrecadação de Tributos e

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), deverão apresentar a cada pagamento, Declaração em duas vias, na forma do
Anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012 (artigo 4º, inciso XI, c/c
artigo 6º).
13.6.

Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preço.
13.7.

Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

13.8.

Decorridos 12 meses de contrato será concedido reajuste com base no IPCA.

13.9.

As alterações decorrentes de reajustes serão formalizadas por meio de apostilamento.
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14. PENALIDADES
14.1.

O proponente vencedor estará sujeito, por falhas, irregularidades ou pelo não

cumprimento

dos

prazos

estipulados,

às

seguintes

penalidades,

isoladas

ou

cumulativamente:
14.1.1. Advertência por escrito;
14.1.2. Suspensão do direito de licitar com a Administração Municipal, pelo prazo de dois (02)
anos, observadas as disposições legais;
14.1.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos da punição;
14.1.4. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor efetivo do contrato, devidamente
atualizado, pelo não cumprimento de qualquer das clausulas deste edital e do contrato;
14.2.

Caso haja inexecução total ou parcial do objeto, o contrato poderá ser rescindido

unilateralmente, a qualquer tempo, pela CÂMARA MUNICIPAL.
14.3.

A aplicação das sanções previstas nas alíneas acima será precedida de regular

processo administrativo, com a expedição de notificação pelo poder público para
apresentação de defesa no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias úteis.
14.4.

As multas serão recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da

decisão administrativa que as tenham aplicado.
15. OBRIGAÇÕES
15.1.

DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBÓ:

15.1.1. Atestar nas notas fiscais/faturas a afetiva entrega do objeto desta licitação;
15.1.2. Aplicar à empresa vencedora penalidades, quando for o caso;
15.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitação, necessária á
perfeita execução do Contrato;
15.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal
no setor competente;
15.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.
15.2.

DA EMPRESA VENCEDORA:

15.2.1. Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;
15.2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre
os produtos vendidos;
15.2.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;
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15.2.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor contratado;
15.2.5. Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;
15.2.6. Fornecer o objeto com boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital.
16. DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1.

Os envelopes de habilitação não abertos estarão disponíveis na Secretaria da Câmara

Municipal de Timbó para retirada por seus respectivos licitantes, no prazo de trinta dias
depois da assinatura do contrato decorrente da licitação. Caso não sejam retirados no
prazo anterior, serão inutilizados.
16.2.

Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação ou

proposta relativa a este certame.
16.3.

A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato

superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade,
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
16.4.

A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
16.5.

No interesse da CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBÓ, sem que caiba às licitantes

qualquer recurso ou indenização, poderá ainda a licitação ter:
16.6.

Adiada sua abertura;

16.7.

Alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação.

16.8.

As fases internas da licitação, assim sendo as atas, convocações e demais atos

relativos ao processo licitatório serão divulgados através do Diário Oficial dos Municípios
de Santa Catariana no site: www.diariomunicipal.sc.gov.br, quando necessário, ficando
desde a data da publicação convocados os licitantes a apresentarem recurso ou demais
manifestações cabíveis.
16.9.

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste certame licitatório, fica estabelecido

o foro da cidade e comarca de Timbó (SC), nos termos do § 2º, do art. 55, da Lei 8.666/93.
16.10. Faz parte deste Edital:
a) ANEXO I – Termo de Referênrência.
b) ANEXO II –Modelo de Declarações obrigatórias.
c) ANEXO III – Minuta Contratual
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Douglas Emanuel Marchetti
Presidente
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

Anexo I – Descrição Objeto e Proposta
Das especificações do objeto:
Fornecer conexão com a Internet através de “LINK INTERNET IP DEDICADO, para a conexão da
rede local de computadores e desta à Internet com velocidade e banda garantida de 60 mbps –
velocidade de download e velocidade de upload de 60 mbps
Fornecer Internet banda larga com no mínimo velocidade de 35 mbps de download e de 3
mbps de upload. Para uso exclusivo de conexão sem fio.
Fornecer e promover a hospedagem de web site e Domínio Institucional da Câmara Municipal
de Timbó (www.camaratimbo.sc.gov.br), com estas características mínimas: 5 Gb de espaço
no diretório para armazenamento, 100 mb de banco de dados e 50 gb de transferência mensal
de dados. Possibilidade para cadastro no mínimo para 30 e-mails.
Os equipamentos necessários para a instalação;
Fazer a devida instalação com todos equipamentos/cabos/conexões necessários.
Promover a manutenção e garantir a qualidade de acesso.
Instalação da rede de fibra ótica e internet.

Proposta de Preços:

conexão com internet link ip dedicado, internet banda larga exclusivo para wi-fi, hospedagem

ITEM 01 de web site e serviço de instalação de fibra óptica e internet:
sub
itens

1

Quant.

12

Unid.

Descrição

mensal

Conexão com a Internet através
de
“LINK
INTERNET
IP
DEDICADO”, para a conexão da
rede local de computadores e
desta à Internet com velocidade
e banda garantida de 60 mbps –
velocidade de download e
velocidade de upload de 60 mbps

Valor
Unitário

Valor Global

R$ 2.400,00

R$

28.800,00

R$

3.468,00

2

12

mensal

Internet banda larga com no
minimo velocidade de 35 mbps R$
de download e de 3 mbps de
upload. Para uso exclusivo de wi
fi

3

12

mensal

Hospedagem de web site:
Deverá conter as seguintes R$

289,00

R$
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características: pelo menos 5 Gb
de espaço no diretório para
armazenamento, 100 Mb banco
de dados e 50 Gb de
transferência mensal de dados. R$
Possibilidade para cadastro de
até 30 e-mails

1

1

VALOR TOTAL

M.O

Serviço de instalação da Rede de
Fibra Óptica e Internet

R$

205,00

R$

2.460,00

800,00

R$

800,00

R$

35.528,00
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA
PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

DECLARAÇÃO
Ref. (identificação da licitação)
_____________________________________,
n°._________________________,

por

inscrito

intermédio

Sr.(a)________________________________,

de

seu

portador(a)

no

CNPJ

representante

da

Carteira

de

legal

o

(a)

Identidade

n.°____________________ e do CPF n.° _________________ ____, declara:
a) Para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de1993,
acrescido pela Lei n°. 9.584, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).Observação:
em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima
b) Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
c) Que o ato constitutivo é vigente.
d) Que não é impedido de transacionar com a Administração Pública
e) Que conhece e aceita todas as condições do referido edital.
f) Declara que cumpre os requisitos de habilitação.
__________________________________________________
(local e data)
__________________________________________________
(nome e número do documento de Identidade do Declarante)
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ANEXO III
CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS Nº____________

Por este instrumento, de um lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBÓ, órgão independente da
Administração Municipal, inscrita no CNPJ sob o nº 83.497.594/0001-15, com sede na Rua
Honorato Tonolli, s/n, Bairro das Nações, Timbó (SC), neste ato representada pelo seu
Presidente, ____________________________, inscrito no CPF ______________________,
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado,
...................................., neste ato representada pelo seu administrador, ................................,
CPF.........................................denominada CONTRATADA, celebram este Contrato mediante
as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – BASE DO CONTRATO

1. O contrato é assinado de acordo com o processo licitatório 13/2017, Pregão Presencial
4/2017. Aplicam-se a este contrato administrativo, todas as disposições contidas na Lei Federal
nº 8.666/93, Lei 10.520/02 e lei 8.078, utilizando-se deste ordenamento para dirimir casos
omissos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2. Este contrato tem por objeto, conforme anexo I, do Pregão Presencial nº 4/2017:

1.1.
Fornecer conexão com a Internet através de “LINK INTERNET IP DEDICADO”, para a
conexão da rede local de computadores e desta à Internet com velocidade e banda garantida
de 60 mbps – velocidade de download e 60 mbps de velocidade de upload. Internet Banda
Larga 35 mbps de download e de 03 mbps de upload exclusiva para conexão sem fio com o
objetivo de permitir maior controle e segurança no uso da rede interna além da melhoria na
qualidade da internet para usuários para acesso de internet sem fio e a hospedagem de
website, incluídos materiais para a instalação.
CLÁUSULA TERCEIRA- CONDIÇÕES
3.1 Fornecer conexão com a Internet através de “LINK INTERNET IP DEDICADO, para a
conexão da rede local de computadores e desta à Internet com velocidade e banda garantida
de 60 mbps – velocidade de download e velocidade de upload de 60 mbps
Fornecer Internet banda larga com no minimo velocidade de 35 mbps de download e de 3
mbps de upload. Para uso exclusivo de internet sem fio wi-fi
Fornecer e promover a hospedagem de web site e Domínio Institucional da Câmara Municipal
de Timbó (www.camaratimbo.sc.gov.br), com estas características mínimas: 5 Gb de espaço
no diretório para armazenamento, 100 mb de banco de dados e 50 gb de transferência mensal
de dados. Possibilidade para cadastro no mínimo para 30 e-mails.
Os equipamentos necessários para o correto funcionamento deverão ser fornecidos em regime
de comodato;
Fazer a devida instalação com todos equipamentos/cabos/conexões necessários.
Promover a manutenção e garantir a qualidade de acesso.
Instalação da rede de fibra ótica e internet.
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3.2. Os serviços objeto do presente instrumento serão prestados ou fornecidos pela
CONTRATADA de acordo com as especificações abaixo indicadas.

conexão com internet link ip dedicado, internet banda larga exclusivo para wi-fi, hospedagem

ITEM 01 de web site e serviço de instalação de fibra óptica e internet:
sub
itens

1

2

3

1

Quant.

12

12

12

1

Valor
Unitário

Valor Global

R$ 2.400,00

R$

28.800,00

R$

3.468,00

Unid.

Descrição

mensal

Conexão com a Internet através
de
“LINK
INTERNET
IP
DEDICADO”, para a conexão da
rede local de computadores e
desta à Internet com velocidade
e banda garantida de 60 mbps –
velocidade de download e
velocidade de upload de 60 mbps

mensal

Internet banda larga com no
minimo velocidade de 35 mbps R$
de download e de 3 mbps de
upload. Para uso exclusivo de wi
fi

mensal

Hospedagem de web site: R$
Deverá conter as seguintes
características: pelo menos 5 Gb
de espaço no diretório para
armazenamento, 100 Mb banco
de dados e 50 Gb de R$
transferência mensal de dados.
Possibilidade para cadastro de
até 30 e-mails

M.O

Serviço de instalação da Rede de
Fibra Óptica e Internet

VALOR TOTAL

R$

289,00

R$

205,00

R$

2.460,00

800,00

R$

800,00

R$

35.528,00

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO E VIGÊNCIA

4.1. O prazo de instalação dos equipamentos é 15 dias depois da assinatura do contrato.
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4.2. A vigência deste contrato será de 01/01/2018 até 31/12/2018.
4.3. A duração deste contrato poderá ser prorrogada pelo prazo de até 60 meses, contados do
incício da sua vigência, na forma do artigo 57, II, da lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E PAGAMENTO

5.1. O valor total do contrato corresponde a parcela única referente mão-de-obra de instalação,
somando-se com o valor mensal total dos serviços.
Para cumprimento da integralidade dos serviços ora contratados a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor total de R$ ....... de acordo com os critérios e condições a seguir
estabelecidos:
5.1.1 Pela instalação dos serviços, a CONTRATANTE pagará o valor de R$ .......
5.1.2. Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará o valor mensal de R$ .........
sendo que no primeiro mês (janeiro) será pago proporcionalmente após efetiva instalação.
5.2. Os valores estabelecidos na Cláusula 5.1 supra poderão ser reajustados em períodos
iguais ou superiores a doze meses, com base na variação do IPCA, ou outro índice que vier a
substituí-lo.
5.3. As Partes estabelecem que os valores devidos por força do presente instrumento serão
cobrados pela CONTRATADA através da fatura de serviços com vencimento no dia 10 de cada
mês. A fatura deverá ser emitida sempre até o último dia do mês da prestação de serviços e
entregue na Câmara Municipal até o primeiro dia útil subsequente.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES
6.1. São obrigações da CONTRATADA:

6.1.1. Tornar disponíveis à CONTRATANTE os produtos e ou serviços 24h(vinte e quatro
horas) por dia, durante os 7(sete) dias da semana, podendo, eventualmente, sofrer
interrupções devido a: (a) manutenções técnicas e ou operacionais que exijam o desligamento
temporário do sistema ou impossibilitem o acesso. (b) casos fortuitos ou força maior, tais como
perda, furto; (c) ações de terceiros ou concessionárias de serviços contratados que impeçam a
prestação dos serviços; a partir de sua ativação até o término da validade deste contrato.
6.1.2. Manter a qualidade e a regularidade adequadas à natureza dos serviços prestados.
6.1.3.

Atender e responder às reclamações da CONTRATANTE.

São obrigações da CONTRATANTE:

6.2.1. Efetuar o pagamento mensal dos produtos e ou serviços decorrentes deste Contrato, nas
datas de vencimento dos documentos de cobrança, e manter seus dados cadastrais
devidamente atualizados junto à CONTRATADA;
6.2.2. Responsabilizar-se pela utilização adequada, inclusive por terceiros, dos serviços, redes
e equipamentos contratados, comunicando à CONTRATADA qualquer eventual anormalidade
dos serviços;
6.2.3. Somente conectar a rede da Contratada equipamentos que obedeçam aos padrões e
características técnicas e legais aplicáveis, responsabilizando-se, por sua conta e risco, pela
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aquisição, operação, utilização, conservação, manutenção e proteção de seus equipamentos,
aparelhos e redes internas.
6.2.4. Não comercializar, ceder, alugar, sublocar, compartilhar, disponibilizar ou transferir a
terceiros, os serviços contratados nos termos deste Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – CONFIDENCIALIDADE

7.1. Os conhecimentos, dados e informações de propriedade da CONTRATANTE , relativos a
aspectos societários econõmico-finenceiros, judiciais, tecnológicos e/ou administrativos, tais
como produtos, sistemas, técnicas, estratégias, métodos e opoerações e todos e quaiquer
outros, repassados por força do objeto deste contrato, constituem informação privilegiada e
como tal, tem caráter de confidencialidade de acordo com a legislação vigente.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1. O não pagamento do documento de cobrança na data estipulada, ensejará a incidência de
multa de 2%(dois por cento) a partir do dia seguinte ao vencimento, bem como aplicação de
juros de mora na proporção de 1%(um por cento) ao mês e atualização financeira dos débitos.
8.2. Decorridos 15(quinze) dias da data de vencimento da fatura e pagamento não houver sido
realizado, a CONTRATADA poderá suspender a prestação dos serviços e não será permitida a
mudança de qualquer situação do serviço ou produto, bem como o fornecimento de qualquer
outro serviço ou produto pela TPA.
8.3. O não pagamento em até 60(sessenta) dias da data do vencimento de qualquer valor
decorrente deste contrato ocasionará a rescisão automática do contrato, com a conseqüente
interrupção definitiva da prestação do serviço, sem prejuízo da exigibilidade dos débitos
correspondentes aos serviços prestados e dos produtos fornecidos ainda não quitados, em
conformidade com a legislação aplicável, bem como dos valores estipulados nas cláusulas
rescisórias e ressarcimentos em contratos por tempo determinado.
8.4. A ocorrência de atraso injustificado no início da prestação dos serviços, objeto deste
Contrato, sujeitará a CONTRATADA, a juízo da Administração, garantida a ampla e prévia
defesa, a uma multa de um por cento por dia de atraso, limitada a dez dias, incidente sobre o
valor total do Contrato.
8.4.1. O atraso superior a 10 dias, no início da prestação dos serviços, a sua prestação de
forma incompleta ou em desconformidade com as condições avençadas, poderá acarretar a
aplicação de multa de um por cento sobre o valor da contratação, por dia de irregularidade na
prestação dos serviços, limitada sua aplicação até o máximo de dez dias. Após o décimo dia,
caracteriza inexecução total do contrato, passível de rescisão e punível, ainda, a critério da
Administração, com as demais sanções previstas no artigo 87 da Lei 8666/93, quais sejam:
8.4.1.1. Advertência;
8.4.1.2. Multa;
8.4.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação com a Administração, por prazo
não superior a dois anos;
8.4.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
8.4.2. O valor da multa deverá ser recolhido aos Cofres Municipais, e sua quitação comprovada
por ocasião da apresentação da Nota Fiscal de Serviços.
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8.4.3. Se o valor da multa não for pago ao Município, será automaticamente descontado da
primeira parcela de pagamento a que a CONTRATADA vier a fazer jus, acrescido de juros
moratórios de um por cento ao mês.
8.4.4.Na hipótese de não haver ainda crédito suficiente para fazer frente às multas referidas no
item anterior, a CONTRATANTE poderá se valer da garantia, ou, ainda, da via judicial.
8.4.5. As multas consignadas nos parágrafos anteriores serão aplicadas até um máximo de dez
por cento, podendo ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas no artigo
87 da Lei 8.666/93.
8.4.6. Dos autos que aplicarem as penalidades previstas nesta Cláusula, caberá defesa prévia
no prazo de cinco dias úteis, a contar da data da respectiva ciência, nos termos do Art. 87, da
Lei n.º 8.666/93, atualizada.
8.4.7. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste item, realizar-se-á comunicação
escrita à empresa e, nos casos previstos nas alíneas “c” e “d” do parágrafo primeiro, publicação
no Órgão de Imprensa Oficial, constando o fundamento legal da punição.
CLÁUSULA NONA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. As despesas prevenientes deste contrato correrão por conta de recursos financeiros da
Câmara Municipal de Timbó consignados nas seguintes dotações:
0001.0001 - CÂMARA DE VEREADORES
0001.0001 – ATIVIDADES LEGISLATIVAS
001.031.0001.2000 – MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA ADMINISTRATIVA
3.3.90.39.00.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.97.010000 – DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Os serviços decorrentes deste contrato não poderão ser cedidos ou transferidos a
terceiros sem o prévio e expresso consentimento da CONTRATADA.
10.2. É responsabilidade da CONTRATANTE preservar-se contra a perda de dados, invasão
de rede e outros eventuais danos causados pela utilização da Internet, não cabendo à
CONTRATADA qualquer responsabilidade pela segurança da rede e dados da
CONTRATANTE, bem como eventuais danos e prejuízos sofridos pela CONTRATANTE, sejam
a que título for.
10.3. As Partes elegem o Foro da Comarca de Timbó, estado de Santa Catarina, como o único
competente para dirimir as questões decorrentes deste Contrato, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as Partes o presente Contrato, em 3 (três)
vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo, para que
produza seus jurídicos e regulares efeitos, o qual obriga as Partes e seus cessionários ou
sucessores a qualquer título.

Timbó, ..... de .......... de 2017.

______________________________
Câmara Municipal de Timbó.

_________________________________
Empresa..............................

Presidente
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