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PROCESSO Nº 0925034/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA PROVIMENTO DE ACESSO A 

INTERNET PARA MUNICIPIO DE VIÇOSA/AL 
E-mail: licitvicosa@gmail.com 

 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 – PMV/AL 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA 

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO FORNECIMENTO, 
MANUTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO0S 

PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DE LINK VIA RADIO E FIBRA ÓPTICA 
PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/AL, DE ACORDO COM AS 

CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE 
REFERENCIA.  
 

Abertura do Certame em 30 de abril de 2020, às 08:30h. 
 

RAZÃO SOCIAL:_____________________________________________________________ 

CNPJ N.º ____________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:_________________________________________________________________ 

CEP ___________________ CIDADE / ESTADO__________________________________ 

TELEFONE: ____________________________ FAX ________________________________ 

E-MAIL: ___________________________________________________________________ 

NOME DE PESSOA PARA CONTATO: ________________________________________ 

 

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO EDITAL:___________________________ 

R. G. N.º______________________ CPF N.º ______________________________________ 

ENDEREÇO:_________________________________________________________________ 

CEP ___________________ CIDADE / ESTADO _________________________________ 

TELEFONE: ____________________FAX ________________________________________ 

E-MAIL: _____________________________________________________________________ 

 

Viçosa / Alagoas ______ de ______________de__________ 

 
___________________________________________  

Responsável pelo Recebimento 

 Obs.: O não-envio dos dados eximirá a Administração de 

responsabilidade de comunicação direta de eventos relacionados ao 
procedimento licitatório, ressalvada a obrigatoriedade, pela legislação de 
referência, de sua publicação na Imprensa Oficial e/ou em jornal de 

grande circulação. 
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EDITAL 
 

Pregão Presencial nº 12/2020 
Tipo: Menor Preço Global 

 
 O Município de Viçosa, Estado de Alagoas, através de seu Pregoeiro, 
designado pela Portaria nº. 093/2019 de 17 de maio de 2019, torna público para o 
conhecimento das empresas e demais interessados, que fará realizar licitação sob a 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL às 08:30 
(oito horas e trinta minutos) do dia 30 de abril de 2020, em sessão pública, 

na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada à Rua do Centenário, 
nº 02, cidade de Viçosa/AL, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 
Administração, obedecendo rigorosamente aos termos, especificações, 

instruções e condições contidas neste instrumento e seus anexos. 
 

O presente certame, e a contratação dele decorrente, obedecerão 

integralmente à Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
subsidiariamente, às normas da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

e suas alterações posteriores, bem como pela A Lei Complementar nº 147, de 
07 de agosto de 2014, alterou a Lei Complementar nº 123, de 2006, que 
institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e 

demais normas sobre licitação em vigor, e condições estabelecidas neste Edital. 
 

Este Edital e seus Anexos encontram-se à disposição das empresas 

interessadas na Sede Administrativa do Município de Viçosa/AL, no horário 
das 09h às 12h, até o dia que antecede à data do Certame. 

 
1. DO OBJETO: 
 

1.1. A presente licitação tem por objeto prestação de serviços de comunicação 
multimídia para provimento de acesso à internet, incluindo fornecimento, 

manutenção, suporte técnico e equipamentos necessários para o pleno 
funcionamento de link via rádio e fibra óptica para atender as secretarias 
municipais e demais unidades administrativas do município de Viçosa/AL, de 

acordo com as condições e especificações constantes deste termo de referência, 
nas quantidades e especificações aduzidas no Anexo I deste Edital. 
 

2. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
 

2.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto solicitado pela(s) 
Secretaria(s) desta Administração Pública Municipal será(ao) cobertas pelas 
Leis Orçamentárias do Município de Viçosa/AL, para o exercício de 2020. 

 
Órgão: 03- Secretaria Municipal de Adm. Fin. Planej. e Orçamento 

Unidade: 30- Secretaria Municipal de Adm. Fin. Planj. e Orçamento 
Funcional Programática: 04.122.0001- Manutenção da Secretaria Municipal 
de Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento; 
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Projeto/Atividade: 2.003- Secretaria Municipal de Administração, Finanças, 
Planejamento e Orçamento; 

Fonte e Recursos: 10- Recursos Próprios 
 
Órgão: 04- Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Unidade: 40– Secretaria Municipal de Infraestrutura; 
Funcional Programática: 15.122.0012– Manutenção da Secretaria  Municipal 

de Infraestrutura;  
Projeto/Atividade: 2.005- Secretaria  Municipal de Infraestrutura;  
Fonte e Recursos: 10- Recursos Próprios 

 
Órgão: 08- Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
Unidade: 80– Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 

Funcional Programática: 20.122.0013– Manutenção da Secretaria  Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente;  

Projeto/Atividade: 2.017- Secretaria  de Agricultura e Meio Ambiente; 
Fonte e Recursos: 10- Recursos Próprios 
 

Órgão: 12- Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 
Unidade: 80– Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 
Funcional Programática: 20.122.0013– Manutenção da Secretaria  Municipal 

de Agricultura e Meio Ambiente;  
Projeto/Atividade: 2.017- Secretaria  de Agricultura e Meio Ambiente; 

Fonte e Recursos: 10- Recursos Próprios 
 
Órgão: 17- Secretaria Municipal de Trans. Transp. Despesa Social 

Unidade: 17– Secretaria Municipal Trans. Transp. Despesa Social 
Funcional Programática: 26.122.0001– Manutenção da Secretaria de Trans. 

Transp. Despesa Social 
Projeto/Atividade: 2.011- Secretaria de Trans. Transp. Despesa Social; 
Fonte e Recursos: 10- Recursos Próprios 

 
Órgão: 02- Gabinete do Prefeito 
Unidade: 20– Gabinete do Prefeito 

Funcional Programática: 04.122.0001– Manutenção do Gabinete do Prefeito 
Projeto/Atividade: 2.002- Gabinete do Prefeito 

Fonte e Recursos: 10- Recursos Próprios 
 
Órgão: 15- Procuradoria Geral do Município 

Unidade: 15– Procuradoria Geral do Município 
Funcional Programática: 04.091.0001– Manutenção da Procuradoria Geral do 

Município 
Projeto/Atividade: 2.004- Procuradoria Geral do Município 
Fonte e Recursos: 10- Recursos Próprios 

 
Órgão: 14- Controladoria Geral do Município 
Unidade: 14– Controladoria Geral do Município 
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Funcional Programática: 04.124.0001– Manutenção das Atividades da  
Controladoria Geral do Município 

Projeto/Atividade: 2.010- Controladoria Geral do Município 
Fonte e Recursos: 10- Recursos Próprios 
 

Elemento de despesa: 3390.39– Outros Serviços de Terceiros-Pessoa 
Jurídica. 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 
 

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 061 – Fundo Municipal de Saúde 
Funcional: 10.301.4 – Atenção Básica 

Projeto/Atividade: 6.004 – Bloco  de Custeio de ASPS - Atenção Básica – Saúde 
da Família 

Elemento de Despesa – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 
Desdobramento – 97 – Despesa de Teleprocessamento 

Fonte de Recuso: 430 – Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde 
– SUS  
 

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 61– Fundo Municipal de Saúde 

Funcional: 10.302.4 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
Projeto /Atividade: 6.005 – Bloco de Custeio de ASPS - Média e Alta Comp.  – 
Teto Financeiro e Hospital 

Elemento de Despesa – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

Desdobramento – 97 – Despesa de Teleprocessamento 
Fonte de Recuso: 430 – Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde 
– SUS  

 
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 61– Fundo Municipal de Saúde 

Funcional: 10.301.4 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
Projeto /Atividade: 6.010 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 

Elemento de Despesa – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
jurídica 
Desdobramento – 97 – Despesa de Teleprocessamento 

Fonte de Recuso: 40 – Recursos Próprios       
 

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 61– Fundo Municipal de Saúde 
Funcional: 10.304.4. – Vigilância Sanitária 

Projeto/Atividade: 6.014 – Bloco de Custeio de ASPS – Assistência 
Farmacêutica Básica 
Elemento de Despesa – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
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Jurídica 
Desdobramento – 97 – Despesa de Teleprocessamento 

Fonte de Recuso: 430 – Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde 
– SUS  
 

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 
 Unidade: 61– Fundo Municipal de Saúde 

 Funcional: 10.305.4. – Vigilância Epidemiológica 
 Projeto/Atividade: 6.017 – Bloco de Custeio de ASPS -   Vig. em Saúde – 
Endemias 

Elemento de Despesa – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 
Desdobramento – 97 – Despesa de Teleprocessamento 

Fonte de Recuso: 430 – Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde 
– SUS  

 
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 61– Fundo Municipal de Saúde 

Funcional: 10.302.4. – Ass. Hospitalar e Ambulatorial. 
Projeto/Atividade: 6.037 – Bloco de Custeio de ASPS - Media e Alta 
Complexidade - CAPS 

Elemento de Despesa – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

Desdobramento – 97 – Despesa de Teleprocessamento 
Fonte de Recuso: 430 – Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde 
– SUS  

 
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 

 Unidade: 61– Fundo Municipal de Saúde 
 Funcional: 10.302.4. – Ass. Hospitalar e Ambulatorial 
 Projeto/Atividade: 6.050 – Bloco de Custeio de ASPS - Média e Alta 

Complexidade - SAMU 
 Elemento de Despesa – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

Desdobramento – 97 – Despesa de Teleprocessamento 
 Fonte de Recuso: 450 – Outras Receitas Destinadas a Saúde 

 
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 61– Fundo Municipal de Saúde 

Funcional: 10.302.4. – Ass. Hospitalar e Ambulatorial 
Projeto/Atividade: 6.059 – Bloco de Custeio de ASPS - Média e Alta Comp. – 

Teto Municipal – Manutenção da UPA 
Elemento de Despesa – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

Desdobramento – 97 – Despesa de Teleprocessamento 
Fonte de Recuso : 450 – Outras Receitas Destinadas a Saúde 
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Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 61– Fundo Municipal de Saúde 

Funcional: 10.302.4. – Ass. Hospitalar e Ambulatorial 
Projeto/Atividade: 6.073 – Bloco de Custeio de ASPS - Média e Alta Comp. – 
Teto Financeiro –  Centro de Reabilitação 

Elemento de Despesa – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

Desdobramento – 97 – Despesa de Teleprocessamento 
Fonte de Recuso: 430 – Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde 
– SUS  

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
 

Ação:6027 – Bloco de Gestão do PBF e do Cadastro Único – IGD/PBF  
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Assistência Social 

Unidade Orçamentária: 09.91 - Fundo Municipal de Assistência Social. 
Função: 08 – Assistência Social 
Sub Função: 244 – Assistência Comunitária. 

Programa:006 – Programa Proteção Social e Cidadania.. 
Fonte de Recurso: 001008000 – Trasnferência do SUAS. 
 

Ação:6026 – Bloco de Proteção Social Especial – Média Complexidade - PAEFI 
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Assistência Social 

Unidade Orçamentária: 09.91 - Fundo Municipal de Assistência Social. 
Função: 08 – Assistência Social 
Sub Função: 244 – Assistência Comunitária. 

Programa:006 – Programa Proteção Social e Cidadania.. 
Fonte de Recurso: 001008000 – Trasnferência do SUAS. 

 
Ação:6060 – Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS. 
Órgão: 09 –  Secretaria Municipal de Assistência Social 

Unidade Orçamentária: 09.91 –  Fundo Municipal de Assistência Social. 
Função: 08 – Assistência Social 
Sub Função: 243 – Assistência a Criança e ao Adolescente. 

Programa:006 – Programa Proteção Social e Cidadania.. 
Fonte de Recurso: 001008000 – Trasnferência do SUAS. 

 
Ação:6011 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social.. 
Órgão: 09 –  Secretaria Municipal de Assistência Social 

Unidade Orçamentária: 09.91 –  Fundo Municipal de Assistência Social. 
Função: 08 – Assistência Social 

Sub Função: 122 – Administração Geral. 
Programa:006 – Programa Proteção Social e Cidadania.. 
Fonte de Recurso: 00100 – Recursos Próprios. 
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Ação:6023 – Proteção Social Básica - SCFV - Atenção à Criança e ao 
Adolescente. 

Órgão: 09 –  Secretaria Municipal de Assistência Social 
Unidade Orçamentária: 09.91 –  Fundo Municipal de Assistência Social. 
Função: 08 – Assistência Social 

Sub Função: 243 – Assistência a Criança e ao Adolescente. 
Programa:006 – Programa Proteção Social e Cidadania.. 

Fonte de Recurso: 001008000 – Trasnferência do SUAS. 
 

Ação:6031 - Manutenção do Conselho Tutelar dos Dir. da Criança e do 

Adolescente. 
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Assistência Social 
Unidade Orçamentária: 09.92 - Fundo Mun. Dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 
Função: 08 - Assistência Social 

Sub Função: 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente. 
Programa:006 - Programa Proteção Social e Cidadania.. 
Fonte de Recurso: 0010 - Recursos próprios. 

 
Ação:6039 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

Órgão: 09 –  Secretaria Municipal de Assistência Social 
Unidade Orçamentária: 0992 –  Fundo Municipal dos direitos das Crianças e 

do Adolescente. 
Função: 08 – Assistência Social 
Sub Função: 243 – Assistência a Criança e ao Adolescente. 

Programa:0006 – Programa Proteção Social e Cidadania. 
Fonte de Recurso: 0010 – Recursos Próprios. 

 
Ação:6040 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. 
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Assistência Social 

Unidade Orçamentária: 09.91 - Fundo Mun. de Assistência Social. 
Função: 08 - Assistência Social 
Sub Função: 125 – Normatização e Fiscalização. 

Programa:006 - Programa Proteção Social e Cidadania. 
Fonte de Recurso: 0010 - Recursos próprios. 

 
Elemento: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 
 

Órgão: 05.00 – Secretaria Municipal de Educação 
Unidade: 05.50- Secretaria Municipal de Educação  
Funcional: 12.361.0002.2037 – Quota Municipal do Salário Educação-SE 

Projeto/Atividade: 2.037 – Quota Municipal do Salário Educação-QSE  
Elemento de Despesa – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. 
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Fonte de Recurso: 200 
 

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Educação 
Unidade: 05.50- Manutenção da Secretaria Municipal de Educação  
Funcional: 12.361.0002.2037 – Manutenção da Secretaria Municipal de 

Educação  
Projeto/Atividade: 2.037 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação  

Elemento de Despesa – 3390.39 –Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recurso: 0020 
 

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Educação 
Unidade: 05.50- Manutenção das Ações do Ensino Fundamental 40% 
Funcional: 12.361.0002.2027 – Manutenção das Ações do Ensino 

Fundamental 40% 
Projeto/Atividade: 2.027 – Manutenção das Ações do Ensino Fundamental 40% 

Elemento de Despesa – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 
Fonte de Recurso: 0030 

 
Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Educação 
Unidade: 05.51- Manutenção das Ações do Ensino Fundamental 40% 

Funcional: 12.361.0001.2027 – Manutenção das Ações do Ensino 
Fundamental 40% 

Projeto/Atividade: 2.027 – Manutenção das Ações do Ensino Fundamental 40% 
Elemento de Despesa – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

Fonte de Recurso: 251 
 

 
3. DA PARTICIPAÇÃO:  
 

3.1. A participação neste Pregão pertinentes a empresas no ramo de atividade 
relacionada ao objeto deste certame, que atenderem a todas as exigências, 
inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, 

desde que: 
3.1.1. Desempenhem atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste 

Pregão; 
3.1.2. Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas 
exigidos neste Edital. 

3.2. Não serão admitidas nesta licitação as participações de licitantes: 
3.2.1. Em processo de falência, recuperação judicial, extrajudicial, de 

insolvência, ou sob outra forma de concurso de credores, em dissolução ou 
em liquidação;  
3.2.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração 

Pública suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;  
3.2.3. Que estejam com o direito de licitar e contratar com o Município de 
Viçosa/AL suspenso; 
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3.2.4. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas 
ou subsidiárias entre si, ou ainda, quaisquer que seja sua forma de 

constituição;  
3.2.5. Estrangeiras que não funcionem no País. 

 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
 

4.1. A licitante deverá se apresentar para o credenciamento junto o Pregoeiro 
através de 01 (um) representante/preposto, devidamente munido de 
documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório. 

4.2. Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante que será o único 
admitido a intervir nas fases dos procedimentos licitatórios e a responder, para 
todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 

4.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes 
documentos regularmente autenticados: 

I – cópia do documento oficial de identidade ou outro equivalente que 
contenha foto; 
II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para 

formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento devidamente 
autenticado, no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações, no caso de o representante ser sócio, proprietário, 
dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura. 

4.4. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar 
acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante. 
4.5. A não-apresentação ou a incorreção de quaisquer dos documentos de 

credenciamento não impedirá a participação da licitante no presente certame 
licitatório, porém, impedirá o suposto representante de praticar atos no 

processo licitatório em nome da empresa. 
4.6. O representante poderá ser substituído por outro devidamente 
credenciado. 

4.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais 
de uma empresa licitante, bem como se o mesmo for sócio, proprietário, 
dirigente ou assemelhado de outra empresa que esteja presente no certame. 

 
5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 
5.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos interessados 
ou seus representantes, devidamente credenciados, e demais pessoas que 

queiram assistir ao ato, o Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da 
mesma, receberá os documentos abaixo relacionados, de cada licitante, 

admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não credenciadas, sendo 
registrados em ata os nomes das licitantes: 

I - declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no inciso IV 

deste subitem, dando ciência de que cumpre os requisitos de habilitação 
para o presente certame licitatório, exceto quanto à regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte, que somente será exigida por 
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ocasião da assinatura do Contrato e, se for o caso, declaração de 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme 

modelo sugestão contido no Anexo II deste Edital; 
II - declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no inciso IV 
deste subitem, assinada por quem de direito, se for o caso, que a empresa é 

considerada MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
consoante incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006, conforme modelo sugestão contido no Anexo V deste Edital; 
III – declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no inciso VII 
deste subitem, assinada por quem de direito, de elaboração independente de 

proposta, conforme modelo constante do anexo VII do edital, em 
cumprimento ao disposto na Portaria SDE Nº 51, de 03 de julho de 2009, da 
Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça.  

IV – em envelopes devidamente fechados, a documentação exigida para 
Proposta de Preços (Envelope nº 1) e Habilitação (Envelope nº 2). 

5.2 A não entrega das declarações exigidas nos incisos I e III do subitem 5.1 
deste Edital implicará o não-recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes 
contendo a documentação da Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a 

não-aceitação da licitante no certame licitatório. 
5.2.1 As declarações de que tratam este subitem poderão ser produzidas de 
próprio punho na sessão do certame, desde que o representante possua 

outorga de poderes para tal feito. 
5.3. Tão logo tenham sido recebidos os documentos exigidos na licitação, na 

forma do subitem 6.1 deste Edital, o Pregoeiro comunicará aos presentes que a 
partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame. 
5.4. Encerrada a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o 

Pregoeiro concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos 
pertinentes aos credenciamentos dos representantes das licitantes, tal como 

previsto no item 6 supra, exame este iniciado antes da abertura da sessão. 
5.5. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de 
credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a 

abertura dos envelopes que contêm as propostas de preços, conferindo-as e 
rubricando-as em todas as suas folhas. 
5.6. Após o início da abertura dos envelopes contendo as propostas de preços 

não caberá desistência do licitante, salvo por motivo justo, decorrente de fato 
superveniente, e aceito pelo Pregoeiro. 

 
6. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO: 

 
6.1. Os conjuntos de documentos relativos às propostas de preços e à 

habilitação deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, 
opacos, rubricados no fecho e identificados com o nome da licitante, o número 
da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Propostas de Preços" 

e "Documentos de Habilitação"), na forma dos incisos I e II a seguir: 
 

I - Envelope contendo os documentos relativos às Propostas de Preços: 



Página 12 de 44 

 
 

 
 

PROCESSO Nº 0925034/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA PROVIMENTO DE ACESSO A 

INTERNET PARA MUNICIPIO DE VIÇOSA/AL 
E-mail: licitvicosa@gmail.com 

 

 
ENVELOPE “A” – PROPOSTAS DE PREÇOS 

MUNICÍPIO DE VIÇOSA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2020 

DIA XX/XX/2020 – 08h30min 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA 
PARA PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO 

FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DE LINK VIA RADIO E 

FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/AL, DE 
ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE 

TERMO DE REFERENCIA. 

 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

 CNPJ 
II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação: 
 

ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE VIÇOSA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2020 

DIA XX/XX/2020 – 08h30min 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA 

PARA PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO 
FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DE LINK VIA RADIO E 

FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/AL, DE 

ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE 
TERMO DE REFERENCIA. 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

  CNPJ 
 
6.2. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão 

ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia, autenticados 
por Cartório competente ou por servidor do Município, ou ainda, por meio de 

publicação em órgão de imprensa oficial. 
6.2.1. As cópias dos documentos que deverão ser apresentadas dentro dos 
envelopes “Propostas de Preços” e “Documentos de Habilitação” poderão, 

mediante a apresentação do original, ser autenticadas por servidor do 
Município, até 01 (um) dia útil antes da realização da sessão, observando-se 

que em hipótese alguma serão autenticadas cópias de documentos no 
momento de realização da sessão. 

6.3. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos 

magnéticos, filmes ou cópias em fac símile, mesmo autenticadas, admitindo-se 
fotos, gravuras, desenhos ou gráficos apenas como forma de ilustração das 

propostas de preços. 
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7. DO ENVELOPE “A” – PROPOSTAS DE PREÇOS: 

 
7.1. O envelope “A” conterá as propostas de preços da licitante, que deverá 
atender aos seguintes requisitos: 

7.2. Constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do licitante, em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnica de uso corrente, redigida com 

clareza sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente 
datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal da 
licitante ou por quem de direito; 

7.3. Indicar nome ou razão social da licitante, endereço completo, telefone, fax 
e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como: 
nome, estado civil, profissão, nº do CPF e Carteira de Identidade, domicílio e 

cargo na empresa, para fins de assinatura do Contrato; 
7.4. Conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a 

contar da data de sua apresentação; 
7.5. Ser apresentados preços, de acordo com o objeto deste Edital, unitários e 
totais correspondentes aos itens e ao valor global ofertado, sendo este último 

em algarismo e por extenso, de acordo com a ordem dos itens dispostos no 
Anexo I, em moeda corrente nacional (R$), com duas casas decimais depois da 
vírgula. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais prevalecerão 

os primeiros, e os expressos em algarismos e por extenso, serão considerados 
este último; 

7.6. Declaração expressa na proposta de que os preços apresentados incluem 
todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos direitos e 
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, produtos, serviços, 

encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

7.7. Constar declaração de que a execução/fornecimento do Objeto deverá ser 
feito de forma total ou parcial, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, 
contados após cada solicitação, mediante o recebimento da Ordem de Serviço 

expedida pela Administração Municipal; 
7.8. Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços, ou qualquer 
outra condição que induza ao julgamento subjetivo de mais de um resultado; 

7.9. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidas da 
proposta ou incorretamente cotadas serão consideradas como inclusos nos 

preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer 
título, devendo os objetos ser fornecidos ao Município sem ônus adicionais; 
7.10. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da 

licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
7.11. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 

presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, 
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.  
7.12. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não 

lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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7.13. A licitante que no ato da sessão impugnar ou aduzir erros ou 
impropriedades quanto ao produto pertinente às propostas apresentadas pelas 

demais licitantes, deverá apresentar os elementos necessários para provar as 
suas alegações. A não-comprovação, por parte da impugnante, dentro do prazo 
fixado pelo Pregoeiro, facultará a Administração à instauração de processo 

administrativo para apurar o retardamento do certame em face de alegações 
insubsistentes e impertinentes ao interesse do Município. 

7.14. A Proposta de Preços terá de ser assinada por quem tenha capacidade de 
representar a empresa, ativa e passivamente, nos atos judiciais e 
extrajudiciais, ou por seu procurador com poderes para tanto. 

7.15. Serão desclassificadas: 
a) As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da 
licitação; 

b) Propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de 

documentação que comprove que os custos dos objetos são coerentes com os 
de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto do contrato; 

c) A proposta que não contemplar o preço de todos os itens constantes. 
 
8. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

 
8.1. O Pregoeiro informará às participantes presentes quais licitantes 

apresentaram propostas de preços para fornecimento do Objeto, objeto da 
presente licitação, bem como informará os respectivos preços propostos. 
8.2. Será desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de 

vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à 
disposição de todas as concorrentes. 

8.3. Serão classificadas e proclamadas pelo Pregoeiro as licitantes que 
apresentarem as propostas de menor preço global e as demais cujas propostas 
estejam com preços superiores em até 10% (dez por cento) em relação à de 

menor preço, conforme disposto no inciso VIII, do Art. 4º da Lei no 
10.520/2002. 
8.4. Caso não haja, no mínimo, 03 (três) propostas de preços nas condições 

definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará e proclamará as 
melhores propostas subsequentes, até que haja no máximo 03 (três) licitantes 

classificadas, quaisquer que sejam os preços ofertados, conforme disposto no 
inciso IX, do Art. 4º da Lei no 10.520/2002. 
8.5. Para as licitantes classificadas, conforme estabelecido no subitem 8.3 ou 

8.4 será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e 
sucessivos e de valores decrescentes. 

8.6. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma 
sequencial, a apresentarem lances verbais, a partir da proposta classificada de 
maior preço e, as demais, em ordem decrescente de valor. 

8.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo 
Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na 
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manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de 
ordenação das propostas. 

8.8. Para efeito de classificação, será considerada proposta final aquela cuja 
licitante não credencie, na forma do item 4 deste edital, representante para o 
ato de abertura do pregão.           

8.9. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa 
competitiva e ordenadas as ofertas exclusivamente pelo critério de menor 

preço. 
8.10. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate ficto, 
será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para 

as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/2006. 
8.11. Entende-se por empate ficto 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. 

8.12. Para efeito do disposto no subitem 8.10, ocorrendo o empate ficto, 
proceder-se-á da seguinte forma: 

I - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

convocada para, conforme sua conveniência, apresentar nova proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo 
de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
II - Não ocorrendo a adjudicação da Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes 
que porventura se enquadrem na hipótese do inciso anterior, 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 

subitem 8.11, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

8.13. Na hipótese dos subitens 8.11 e 8.12, caso a Microempresa e/ou 

Empresa de Pequeno Porte não oferte lance, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
8.14. O disposto no subitem 8.12 somente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte. 

8.15. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor 
apresentados pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus 
anexos, decidindo motivadamente a respeito. 

8.16. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, 

para confirmação das suas condições de habilitação. 
8.17. A licitante que apresentar documentação de habilitação incompleta ou 
incorreta, certidões vencidas ou que não comprovem a regularidade a que se 

destinam, será declarada inabilitada, com ressalvas às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte quanto à regularidade fiscal, na forma do art. 43, 
da Lei Complementar nº 123/2006. 
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8.18. Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será declarada a 

licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado pelo Pregoeiro o objeto da presente 
licitação. 
8.19. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências da 

habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela 
adjudicado o objeto do certame. 

8.20. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja 
obtido o menor preço.  
8.21. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela 
Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes presentes. 

8.22. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos 
estabelecidos neste Edital e seus anexos, a proposta será desclassificada. 
8.23. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 

impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. Em caso de 
divergência entre informações contidas nos documentos exigidos pelo Edital e 
em outros apresentados, porém não exigidos, prevalecerão as primeiras. 

8.24. No caso da licitante ser uma Microempresa ou uma Empresa de Pequeno 
Porte, se esta apresentar restrições na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da declaração da licitante 
vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração, para regularização da documentação, nos termos do §1º do 

Art.43, da LC 147/2014, com vista à contratação. 
 

9. DO ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 
9.1. É condição básica para a fase de habilitação, que a licitante apresente, em 

um envelope, cópias autenticadas, em cartório, dos documentos abaixo 
relacionados, com prazo vigente, em uma via ou se preferir autenticadas, nos 
termos do subitem 6.2.1, pelo Pregoeiro ou membros da Equipe de Apoio. 

9.2. A licitante deverá apresentar declaração de que não possui em seus 
quadros de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99), de acordo com o modelo 

sugestão aduzido no Anexo III deste Instrumento. 
9.3. A licitante deve declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de 

fato que possa impedir a sua habilitação neste certame, conforme modelo 
Anexo IV. 
9.4. Os demais documentos necessários à habilitação poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio 
de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou na 
forma do subitem 6.2.1, os quais se referem a: 
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9.4.1. Habilitação Jurídica: 
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, 

ou consolidação, devidamente registrados, se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores devidamente autenticados; 

b) 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 (conforme o caso). 
9.4.2. Qualificação Técnica: 

a) Apresentação de pelo menos 01 um atestado fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado em nome da licitante, comprovando o 
fornecimento de Objeto compatível em quantidades com o objeto deste 

certame; 
a.1) O atestado de capacidade técnica apresentado pela licitante deverá 

ter firma reconhecida do responsável pela emissão do atestado. 
b) Declaração do conhecimento de todas as informações acerca do presente 
Certame e que aceita todas as condições nele contidas para o fiel 

cumprimento das obrigações, conforme Anexo VIII. 
9.4.3. Qualificação Econômico-Financeira: 
a) Certidão que comprove a inexistência de falência, recuperação judicial ou 

concordata, expedida pelo Distribuidor da Comarca sede da licitante. 
9.4.4. Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
b) Prova de inscrição no Cadastro Estadual e/ou Municipal de 
Contribuintes, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita 

Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional); 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal, da sede 
da licitante; 

e) Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por de Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei; 

f) Certidão Negativa de Débito emitida pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do 
Título VII A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

n.º 5.452, de 1º de maio de 1943". 
h) Licença junto a Anatel para fornecimento do objeto. 

 
9.5. Disposições Gerais da Habilitação: 

a) A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá 

apresentar também o decreto de autorização ou o ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir; 
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b) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 

c) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou 
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos o Pregoeiro 
considerará a licitante inabilitada; 

d) Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a 
inabilitação da licitante. 

 
10. DOS RECURSOS: 
 

10.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 
03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais 

licitantes desde logo intimadas para apresentar as contra-razões, em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 
decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à 

vencedora. 
10.3. Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito 
suspensivo. 

10.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

10.5. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, 
será reduzida a termo em ata. 
10.6. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas às 

interessadas na sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima 
nos dias úteis, no horário de 8:00 às 12:00 horas. Não serão reconhecidos os 

recursos interpostos, enviados por fax ou após terem vencidos os respectivos 
prazos legais. 
 

11. DA HOMOLOGAÇÃO E DO CONTRATO: 
 
11.1. Decididos os eventuais recursos administrativos interpostos e constatada 

a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará o 
pregão. 

11.2. Homologado o resultado da licitação, o Município convocará a licitante 
vencedora para a assinatura do contrato que após cumpridos os requisitos de 
publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições 

estabelecidas no presente instrumento licitatório. 
11.3. A convocação de que trata o subitem anterior deverá ser atendida no 

prazo máximo de até 05 (cinco) dias, prorrogável apenas 01 (uma) única vez a 
critério da Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/93 e neste edital. 

11.4. O contrato firmado com a(s) licitante(s) fornecedora(s) observará a 
minuta constante no Anexo VI, podendo ser alterada nos termos dos Arts. 57 e 
58 da Lei nº 8.666/93. 
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11.5. Sempre que a licitante vencedora não atender à convocação, nos termos 
definidos no subitem 11.2, é facultado ao Município, dentro do prazo e 

condições estabelecidos, convocar remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo, ou revogar o item específico ou o Registro de 
Preços. 

11.6. Ao assinar o Contrato a Adjudicatária obriga-se a fornecer os bens a ela 
adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em 

seus anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de 
divergência, as condições mais favoráveis à Administração. 
11.7. O contrato terá sua vigência 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada 

por igual período, conforme dispõe a Lei 8.666/92. 
 
12. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA: 

 
12.1. As obrigações da adjudicatária são aquelas constantes no termo de 

contrato (Anexo VI) do edital. 
 
13. DA FORNECIMENTO DO OBJETO: 

 
13.1. O Objeto desta licitação deverá ser fornecido nas Secretárias Municipais 
mediante Ordem de Serviço expedida pela Administração Municipal. 

13.2. A fornecimento do objeto se fará durante o horário de funcionamento 
desta Administração. 

13.3. O prazo de execução e instalação do objeto deverá ser em no máximo 15 
(quinze) dias contados a partir da assinatura do contrato. 

13.3.1. Se a licitante vencedora recusar-se injustificadamente a fornecer os 

objetos no prazo estabelecido, será convocada outra licitante, observada a 
ordem de classificação, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades 

previstas neste Edital, sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis. 
13.4. O ato do fornecimento dos objetos licitados, não importa em sua 
aceitação. A critério da Administração será submetido a sua verificação, 

cabendo a fornecedora, a troca dentro de 24 (vinte e quatro) horas, do objeto 
que vier a ser recusado por não se enquadrar nas especificações estipuladas, 
no Termo de Referência anexo I.  

 
14. DA GARANTIA DO OBJETO: 

14.2. A licitante deverá garantir o fornecimento, objeto da proposta, conforme 
estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. 
 

15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

15.1. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta 
corrente da licitante vencedora, indicada na proposta de preços, devendo para 
isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta 

corrente em que deverá ser efetuado o crédito. 
 
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
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16.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito prévio de citação e de ampla defesa, ficará impedida de licitar e 

contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto, 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
16.2. Quando a Adjudicatária não apresentar situação regular no ato da 
entrega da Ordem de Fornecimento ou da assinatura do Contrato, será 

convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar 
com a Administração, e assim sucessivamente. 
16.3. Se a Adjudicatária recusar-se, injustificadamente, a assinar o Contrato 

ou a receber a Ordem de Fornecimento, será aplicada multa de 10% (dez por 
cento) do valor global de sua proposta em favor do Município, sem prejuízo da 

aplicação de outras sanções cabíveis. 
16.4. A Adjudicatária ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades pela 
inexecução total ou parcial do Contrato: 

I - advertência; 
II - multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração a 
qualquer cláusula ou condição estabelecida será aplicada em dobro na 

reincidência. 
16.5. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa. 
16.6. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, 
podendo, ainda, ser inscrito na Dívida Ativa do Município e cobrado 

judicialmente. 
16.7. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá(ão) ser recolhida(s) em qualquer 

agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas do Município, por meio 
de Documento de Arrecadação de Receitas, a ser preenchido de acordo com 
instruções fornecidas pela Contratante. 

16.8. As sanções previstas no subitem 16.1 deste edital poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II do subitem 16.4, facultada a defesa prévia da 
interessada no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

16.9. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de 
Fornecedores. 

 
17. DO CANCELAMENTO DO CONTRATO: 
 

17.1. O Contrato poderá ser cancelada pelos motivos elencados nos artigos 77 
e 78 e das formas previstas no artigo 79, da Lei no 8.666/93. 

 
18. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
 

18.1. Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para o recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório deste Pregão, através de petições protocoladas, 
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encaminhadas ao Pregoeiro, na sala da Comissão Permanente de Licitação, no 
endereço expresso no preâmbulo deste Edital. Caberá o Pregoeiro decidir sobre 

a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 
18.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 

não afetar a formulação das propostas. 
 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
19.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 

apresentação de documentação referente ao presente Edital. 
19.2. A apresentação de proposta implicará na plena aceitação por parte da 
licitante das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

19.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia de 
início e inclui-se o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e 

vencem prazos em dia de expediente na Administração. 
19.4. O Prefeito poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 
público, derivados de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
19.5. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo. 

19.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da 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. 
19.7. 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 e a segurança da contratação. 
19.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 
19.9. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o 
recebimento das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo 

será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 

19.10. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, 
será competente o juízo da Comarca deste Município. 
19.11. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente 

licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo local e horário anteriormente estabelecidos. 

19.12. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente certame licitatório 
deverão ser enviados por escrito ao Pregoeiro em até 3 (três) dias anteriores à 
data fixada para abertura da sessão pública, para o endereço constante no 

preâmbulo deste edital. 
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19.13. Cópias do edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, 
mediante recibo, nos horários de 8:00 às 12:00 horas, no endereço referido no 

item anterior. 
19.14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.  
19.15. Fazem parte integrante deste Edital: 

 
 a) Anexo I – Termo de Referência - Especificações e Quantitativos dos Objetos; 

 b) Anexo II – Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação; 

c) Anexo III – Modelo de Declaração em Relação ao Trabalho de Menores; 
 d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 

e) Anexo V – Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte; 

 f) Anexo VI – Minuta do Contrato; 

g) Anexo VII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 
h) Anexo VIII – Modelo de Proposta. 

 

Viçosa /AL, 14 de abril de 2020. 
_____________________________________ 

José Lira da Silva 
Pregoeiro 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO:                                                                                                                   . 
 

 

 

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Comunicação 

Multimídia (SCM) para provimento de acesso a internet, incluindo fornecimento, manutenção, 

suporte técnico e equipamentos necessários para o pleno funcionamento de link via rádio e fibra 

óptica para atender as necessidade das secretarias municipais e demais unidades administrativas 

do município de Viçosa-AL, de acordo com as condições e especificações constantes deste 

Termo de Referência. 

 

2.           JUSTIFICATIVA:                                                                                                                 

. 
 

2.1. A Prefeitura Municipal de Viçosa-AL, como parte integrante da Administração Pública, vê 

como um de seus objetivos e desafios acompanhar a modernização no Poder Executivo 

Municipal. Nesta linha, tem realizado nos últimos anos investimentos na área de informática com 

o objetivo de proporcionar os meios necessários para consolidar as informações em um ambiente 

corporativo de alta performance e disponibilidade e, em alguns casos, de internalizar bases de 

dados que contenham informações relevantes para este município. 

 

A prestação dos serviços de provedor de internet via rádio e fibra óptica, tem como finalidade 

resguardar a continuidade dos serviços prestados pela Prefeitura Municipal de Viçosa-AL a sua 

população. O Serviço de provedor de internet é de fundamental importância na execução de 

serviços essenciais prestados e ações governamentais desenvolvidas em especial pelas secretarias 

municipais. 
 

3.         SERVIÇOS CORRELATOS A SEREM PRESTADOS:                                     .                                                                   

 

3.1 – IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL DOS PONTOS: 
 

UNIDADE SECRETARIA TIPO QTD VELOCIDADE 

Sec. de Administração Administração 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 15 Mbps 

Defensoria Pública Administração 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Instituto de 

Identificação 
Administração 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Secretário de 

Administração 
Administração 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 
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Sala do Empreendedor Administração 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Setor de Contabilidade Administração 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 05 Mbps 

Setor de Licitação Administração 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

     

UNIDADE SECRETARIA TIPO QTD VELOCIDADE 

Secretaria de 

Assistência Social 
Assistência Social 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 05 Mbps 

CRAS Assistência Social 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

CREAS Assistência Social 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Bolsa Família Assistência Social 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 05 Mbps 

Conselho Tutelar Assistência Social 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Setor de Contabilidade Assistência Social 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

 

UNIDADE SECRETARIA TIPO QTD VELOCIDADE 

Sec. de Educação Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 05 Mbps 

Biblioteca do Sesi Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 05 Mbps 

Escola Municipal São 

José 
Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 05 Mbps 

Escola Municipal Pedro 

Carnaúba 
Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 05 Mbps 

Escola Municipal Santa 

Luzia 
Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 
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Escola Municipal Elias 

Leite dos Passos 
Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Escola Municipal Sitio 

Boa Vista 
Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Escola Municipal Alza 

Torres 
Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Escola Municipal 

Alegria e Esperança 
Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Escola Municipal Dr. 

João Barreto Falcão 
Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Escola Municipal Frei 

Damião 
Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Escol de 1º Grau Dr. M. 

Firmino Teixeira de 

Vasconcelos. 

Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Centro de Educação 

Infantil Profª. Silvia 

Vasconcelos 

Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Escola Municipal 

Conego Severiano 

Jatobá 

Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Centro de Educação 

Infantil Profª. Maria 

Salete C. A. Vilela 

Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Escola de Música e 

Arte 
Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Escola Municipal 

Nazaré Batista 
Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Escola Municipal 

Pimentel Amorim 
Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Centro de Ed. Especial 

Cônego José Moreira 

Pimentel 

Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Creche Municipal 

Eleusa Maria 
Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Creche Municipal 

Paulo Brandão 
Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 
01 03 Mbps 
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Rádio) 

Creche Municipal 

Dourada 
Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Creche Municipal N. S. 

da Salete 
Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Escola Municipal 

Tibúrcio Nemésio 
Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Escola Municipal 

Odilon Gato 
Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Escola Municipal Pedro 

Barreto Falcão 
Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Escola Municipal 

Humberto de Alencar 
Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Escola Municipal 

Manoel Leite dos 

Passos 

Educação 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

 

 

UNIDADE SECRETARIA TIPO QTD VELOCIDADE 

Sec. de Saúde Saúde 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 05 Mbps 

PSF Oswaldo Brandão Saúde 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Hospital Municipal de 

Viçosa 
Saúde 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 05 Mbps 

Vigilância Sanitária Saúde 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

PSF Povoado Anel Saúde 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

PSF Dr. Jayme Carneiro 

Lopes 
Saúde 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

PSF Cidade de Deus Saúde 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

PSF Octávio Brandão Saúde Banda Larga         01 03 Mbps 
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(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

PSF Tangil Saúde 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Centro de Reabilitação Saúde 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

SAMU Saúde 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

CAPS Saúde 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Unidade de Pronto 

Atendimento - UPA 
Saúde 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 05 Mbps 

PSF Conj. Frei Damião Saúde 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Central de 

Abastecimento 

Farmacêutico - CAF 

Saúde 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

UBS José Maria de 

Melo 
Saúde 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

UBS Hebert Vilela Saúde 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Laboratório Municipal 

de Viçosa 
Saúde 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 05 Mbps 

Pólo Academia da 

Saúde (Cidade de Deus) 

Área 04 

Saúde 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 05 Mbps 

Pólo Academia da 

Saúde II (Cohab) 
Saúde 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 05 Mbps 

UBS Santa Ana (Conj. 

Santa Ana) 
Saúde 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 05 Mbps 
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UNIDADE SECRETARIA TIPO QTD VELOCIDADE 

Sec. de Agricultura Agricultura 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

 

UNIDADE SECRETARIA TIPO QTD VELOCIDADE 

Sec. de Cultura Cultura 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

 

UNIDADE SECRETARIA TIPO QTD VELOCIDADE 

Sec. de Infraestrutura Infraestrutura 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

 

UNIDADE SECRETARIA TIPO QTD VELOCIDADE 

SMTTDS SMTTDS 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

Guarda Municipal Guarda Municipal 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

 

UNIDADE SECRETARIA TIPO QTD VELOCIDADE 

Gabinete Gabinete do Prefeito 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

01 03 Mbps 

ASCOM (Pontos 

Provisórios)** 
Gabinete do Prefeito 

Banda Larga         

(Fibra Óptica ou 

Rádio) 

25 10 Mbps 

 

** Pontos Provisórios – são pontos instalados junto a empresa responsável, utilizando seu 

próprio equipamento, pelo serviço de fornecimento de internet Banda Larga em locais externos, 

valor cobrado pelo período de 24 (vinte e quatro horas), durante a vigência da contratação (12 

meses) conforme item 10.1, com velocidade de 10 Mbps, mediante aviso prévio, de no mínimo 

48 (quarenta e outo horas) de antecedência do evento, da administração pública a serem 

utilizados para transmissão, em eventos ao vivo e entrevistas diversas junto a Assessoria de 

Comunicação - ASCOM do município. 

 

3.2 – IDENTIFICAÇÃO GERAL DOS PONTOS: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

PERÍODO 

DO 

SERVIÇO 

UND. QUANTID. 
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01 
Ponto de Internet Via Rádio ou Fibra 

Óptica de 03 Mbps (NORMAL) 
12 meses SV 53 Pontos 

02 
Ponto de Internet Via Rádio ou Fibra 

Óptica de 05 Mbps (NORMAL) 
12 meses SV 13 Pontos 

03 
Ponto de Internet Via Rádio ou Fibra 

Óptica de 15 Mbps (NORMAL) 
12 meses SV 01 Ponto 

04 
Ponto de Internet Via Rádio ou Fibra 

Óptica de 10 Mbps **(PROVISÓRIOS) 
12 meses SV 25 Pontos 

 

** Pontos Provisórios – são pontos instalados junto a empresa responsável, utilizando seu 

próprio equipamento, pelo serviço de fornecimento de internet Banda Larga em locais externos, 

valor cobrado pelo período de 24 (vinte e quatro horas), durante a vigência da contratação (12 

meses) conforme item 10.1, com velocidade de 10 Mbps, mediante aviso prévio, de no mínimo 

48 (quarenta e outo horas) de antecedência do evento, da administração pública a serem 

utilizados para transmissão, em eventos ao vivo e entrevistas diversas junto a Assessoria de 

Comunicação - ASCOM do município. 

 

4.         DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:                                                                               .                                                                   

 

4.1.     Serviço de instalação, configuração e conexão IP Fixo para acesso à Internet, com 

possibilidade de Upgrade com ligação através de Fibra Óptica ou Via Rádio para as secretarias 

municipais e demais setores, circuito dedicado de comunicação de dados 24 (vinte e quatro) 

horas por dia e 07 (sete) dias da semana, incluindo suporte técnico relacionado com os 

equipamentos da Contratada no horário de funcionamento da empresa contratada. 

 

4.2.    Todo o equipamento deve ser homologado pela ANATEL, bem como a empresa deve ter a 

Licença da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. 

 

4.3.    Serviços de instalação, configuração e acesso à Internet através de link Via Rádio Enlace 

ou Via Fibra Óptica com roteamento local, segurança de criptografia  WEP. 

 

4.4.    O enlace físico entre os pontos da Prefeitura Municipal de Viçosa e o backbone da 

CONTRATADA será por meio da seguinte tecnologia: 
 

a) Link Internet IP Fixo, entregue na forma de uma conexão via enlace de Rádio ou Fibra 

Óptica, para a sede da Prefeitura, suas secretarias municipais e demais setores vinculados 

a esta administração pública com uma porta Ethernet, padrão RJ-45 ou Fibra Óptica, 

sendo que nesta última hipótese deverá ser entregue um módulo adaptador ou conversor 

para Ethernet, padrão RJ-45. 

b) Configuração de equipamentos – a CONTRATADA deverá fornecer equipamentos 

necessários, em regime de comodato, para disponibilizar o serviço em diversas 

localidades no município. 

 

5.         DA INSTALAÇÃO:                                                                                                            .                                                                   
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5.1. A CONTRATADA deverá executar a instalação, e disponibilizar o serviço de conexão, 

num prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos a partir da assinatura do contrato. 

 

5.2. Os equipamentos necessários à conexão devem ser acondicionados em gabinete ou 

“rack”, com alimentação de 110V/220V. Os equipamentos da CONTRATADA poderão ser 

instalados em “rack” da CONTRATANTE, observados a compatibilidade e disponibilidade. Em 

caso contrário a CONTRATADA deverá prover ou alocar recursos próprios necessários à 

adequação ou compatibilização (rack, gabinete e roteador). 

 

5.3. Os equipamentos de enlace para cobrir a área do CONTRATANTE, tais como enlaces e 

distribuição, deverão ser emprestados pela empresa contratada, sob comodato, até o fim do 

contrato com a CONTRATADA. 

 

5.4. O CONTRATANTE responsabilizar-se-á pela infraestrutura elétrica e pelo espaço físico 

necessários à execução dos serviços. 

 

6.         SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO:                                                                            :                                                                                                                                                                     

 

6.1.   Em caso de indisponibilidade da internet causada por defeitos nos materiais, 

rompimento, defeitos em fusões ou outros problemas de natureza física, os links afetados 

deverão ser restabelecidos em, no máximo 24 (vinte e quatro) horas. 

 

6.2. Durante a vigência do contrato, deverá ser disponibilizado um número de telefone que 

possibilite um atendimento de 24 (vinte e quatro) horas/dia, 07 (sete) dias por semana, para 

eventuais chamados técnicos. Este número atuará como central de atendimento das ocorrências 

do serviço. 

 

6.3. Se necessário, a Prefeitura abrirá as ocorrências diretamente com o consultor responsável 

a ser designada pela CONTRATADA. Cada atendimento deverá ter associado um número único 

de protocolo, com registro de data, hora e atendente da abertura da ocorrência, para facilidade no 

acompanhamento das soluções. 

 

6.4. A abertura dos chamados técnicos poderá ser efetuada por toda a Equipe de Tecnologia e 

Informação – T.I. e o seu fechamento ficará condicionado ao aceite daquele departamento. 

 

6.5. O serviço de atendimento deve estar disponível em dias úteis, de segunda-feira a sexta-

feira, das 08h:00min às 14h:00min. 

 

6.6. Prestar os serviços de suporte técnico remoto ou In Loco, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, contados da abertura do chamado técnico relatando a ocorrência. 

 

 

7.         SERVIÇO DE MANUTENÇÃO:                                                                                     :                                                                                                                                                                 

 



Página 31 de 44 

 
 

 
 

PROCESSO Nº 0925034/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA PROVIMENTO DE ACESSO A 

INTERNET PARA MUNICIPIO DE VIÇOSA/AL 
E-mail: licitvicosa@gmail.com 

 

7.1. Prestar os serviços de manutenção corretiva, assim entendidos aqueles destinados a sanar 

erros e defeitos de funcionamento da internet, dentro do prazo conferido para o suporte técnico. 

 

7.2. O fornecedor do serviço deverá prestar diretamente ou através de suas assistências 

técnicas autorizadas os serviços de manutenção dos equipamentos, que por ventura sejam 

fornecidos, e suporte técnico durante o período de vigência do contrato. 

 

7.3. Os atendimentos de internet, que por ventura sejam fornecidos, deverão ser efetuados no 

local onde os equipamentos foram entregues. 

 

7.4. A garantia técnica deverá abranger a manutenção corretiva com a cobertura de todo e 

qualquer defeito de internet apresentado, inclusive substituição de peças, partes, componentes de 

acessórios, sem representar qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

 
8.         CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PARTICIPAÇÃO:                                                        :                                                                                                             

 
8.1. É facultado as empresas licitantes, fazer a vistoria nos locais onde serão instalados os 

pontos de internet, para conhecimento da infraestrutura. A não vistoria não poderá ser arguida 

como dúvida que prejudique a formalização da proposta ou do serviço, caso seja a vencedora. 

 
9.         CONDIÇÕES ESPECIAIS DE HOMOLOGAÇÃO:                                                     :                                                                                                             

 
9.1.  A licitante vencedora do certame terá o prazo de até 02 (dois) dias para realizar a 

demonstração do sistema ofertado para os servidores municipais designados pela Administração, 

a fim de verificar se o mesmo atende às exigências técnicas deste Termo de Referência, ocasião 

que os funcionários da empresa deverão demonstrar todas as peculiaridades e funcionalidades do 

sistema, tirando dúvidas se necessário. 

 
9.2. O certame só será homologado após o sistema vencedor ser aprovado pelos servidores 

que analisarem a demonstração apresentada. 

 
10.         VIGÊNCIA CONTRATUAL:                                                                                        :                                                                                                                                  

  
10.1. O Contrato terá vigência a partir do recebimento da ordem de serviço será de 12 (doze) 

meses, podendo ser prorrogado, nos termos do Art. 57, inciso IV, da Lei Nº 8.666/93, a critério 

da CONTRATANTE e com anuência da CONTRATADA. 

 
11.         VALOR DE ACEITABILIDADE:                                                                                 :                                                                                                                                          

 
11.1. O valor da aceitabilidade é o valor máximo admitido para contratação do objeto, e foi 

obtido em pesquisa realizada pela administração pública. 

 
11.2. O preço contempla todos os custos diretos e indiretos com frete, mão de obra, 

deslocamentos, encargos trabalhistas, sociais, fiscais e previdenciários, além de quaisquer outras 

despesas necessárias à execução do objeto da licitação, incluindo atendimentos. 
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12.         QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:                                                                                     :                                                                                                                                          

 

12.1. Comprovação da aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de 

atestado de desempenho anterior ou em execução, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente 

licitação. 

 
 13.         DAS SANSÕES ADMINISTRATIVAS:                                                                     :                                                                                                                                                             

 

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei Nº 8.666, de 1993, da Lei Nº 10.520, 

de 2002, e da Lei Nº 12.846, de 2013, a CONTRATADA que: 

 

13.2. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

 

13.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 

13.4. Fraudar na execução do contrato; 

 

13.5. Comportar-se de modo inidôneo; 

 

13.6. Cometer fraude fiscal; 

 

13.7. Não manter a proposta; 

 

13.8. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato 

administrativo; 

 

13.9. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no 

ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; 

 

13.10. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 

administração pública; 

 

13.11. A contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficara 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções previstas na Lei Nº 8.666, 

de 1993, da Lei Nº 10.520, de 2002, e da Lei Nº 12.846, de 2013, observado o Decreto Nº 4.054, 

de 19 de setembro de 2008; 

 

13.12. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei Nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

 

13.13. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
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13.14. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em 

virtude de atos ilícitos praticados; 

 

13.15. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei Nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei Nº 6.161, de 2000. 

 

13.16. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

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

observando o princípio da proporcionalidade; 

 

13.17. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do serviço ou fornecimento, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação, do contraditório e 

de ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, enquanto, perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

 

13.18. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a receber a autorização de serviço 

ou fornecimento, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor global de sua proposta em 

favor do Município, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis; 

 

13.19. Quando a licitante vencedora recusar-se-á receber a Autorização de serviço ou 

fornecimento, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, e assim 

sucessivamente; 

 

13.20. A Adjudicatária ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades pela inexecução total ou 

parcial do Fornecimento: 
 

I - advertência; 

II - multa de 2% (dois por cento) do valor total da proposta ofertada por infração a 

qualquer cláusula ou condição do Edital, aplicada em dobro na reincidência. 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 

13.21. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser 

inscrito na Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente; 

 

13.22. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá ser recolhido em qualquer agência integrante da 

Rede Arrecadadora de Receitas do Município, por meio de Documento de Arrecadação de 

Receitas, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pelo Contratante; 
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14.         DO PAGAMENTO:                                                                                                         :                                                                                                                                                             

 

14.1. O pagamento da fatura/Nota será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir do dia imediato à apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is) de Serviço com posterior 

recebimento atestado por responsável pelo setor competente do Município. 
 

14.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a licitante vencedora encontra-se 

em regular situação fiscal para com as fazendas estadual e federal; 

 

14.3. Nenhum pagamento será feito sem que a licitante vencedora tenha recolhido o valor de 

multa eventualmente aplicada; 

 

14.4. Havendo erro na fatura/nota fiscal/recibo, ou outra circunstância que desaprove a 

liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a adjudicatária tome as 

medidas saneadoras necessárias; 

 

14.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da licitante 

vencedora, indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, 

Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito. 

 

14.         DA REVISÃO:                                                                                                                 :                                                                                                                                                             

 

13.1. Os preços propostos poderão ser revisados, na forma do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro 

de 2013, e Lei Federal nº 8.666/93. 

 

     

Viçosa-AL, 25 de setembro de 2019. 
 

 

 

__________________________________ 

Ederson Vilela Brandão 

Gerente Central de Protocolo e CPD 

 
 

 

 

APROVADO: 
 

 

____________________________ 

Joyce Tenório Padilha da Silva 

Assessora Técnica 

 
 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 
 

MODELO DE APRESETAÇÃO DE PROPOSTA 
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À Prefeitura Municipal de Viçosa/AL 

 
A/C: Sr. (a) Pregoeiro(a) 
 

Prezado Senhor(a), 
 

A empresa _______________________, com sede na Rua/Av. 
_____________________, inscrita no CNPJ sob o no _______________________, 
abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do 

presente pregão, vem apresentar proposta comercial, nas seguintes condições: 
 

ITEM DESCRIÇÃO TIPO 
QUANT UNIDADE VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

       

       

       

       

       

       

 
1. Validade da Proposta ___________ 

2. Declaramos na proposta de que os preços apresentados incluem todos os 
custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos direitos e indiretos, 

tributos incidentes, taxa de administração, produtos, serviços, encargos 
sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 

3. Declaramos que o fornecimento dos serviços se dará em sua sede, de forma 
parcial, mediante o recebimento de requisição ou documento equivalente 

expedido pela Administração; 
4. Declaramos que estamos de acordo com todas as condições do Edital. 
5. Indicamos como representante para assinatura do contrato/ata de registro o 

Sr(a). _______________, estado civil, profissão, no do CPF e Carteira de 
Identidade, domicílio e cargo na empresa. 
 

Data: __________ 
Assinatura: ___________ 

Nome do representante legal do Proponente: ________________ 
Carimbo do CNPJ. 

 

 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 
 

ANEXO II 
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

(Nome da empresa) _______________________, CNPJ Nº_____________________, 

sediada_________________________ (endereço completo), por intermédio de 
seu(ua) representante legal o(a) Senhor(a)________________________, portador(a) 

do Registro Geral nº. __________________e CPF nº ____________________, 
DECLARA para efeito do Pregão Presencial nº. 12/2020, realizado no Município 
de Viçosa/AL, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos 

do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, ciente das 
penalidades cabíveis. 

 

Local e data 
 

______________________________________ 
(Nome e assinatura do representante) 

 

 
*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 
 

ANEXO III - MODELO 
 
 

DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES 
 

 
 
 

(Nome da Empresa) __________________________, inscrita no CNPJ/MF nº 
___________________, por intermédio de seu (sua) representante legal o(a) 
Senhor(a)___________________________, portador(a) do Registro Geral nº. 

__________________e CPF/MF nº ____________________, DECLARA, para efeitos 
do Pregão Presencial nº 12/2020 e para fins do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1998 e disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 
8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 
4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis anos). 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 

aprendiz. 
Observação: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá 

declarar essa condição. 
 

Local e data 

 
______________________________________ 

(Nome e assinatura do representante) 
 
 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 

 
ANEXO IV - MODELO 

 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
 
 

 
(Nome da Empresa) ____________________, CNPJ/MF nº _______________sediada 
(endereço completo) __________________, por intermédio de seu(ua) representante 

legal o(a) Senhor(a)___________________________, portador(a) do Registro Geral nº. 
__________________e CPF/MF nº ____________________, DECLARA sob as penas da 

lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
Pregão Presencial nº 12/2020, realizado pelo Município de Viçosa/AL, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 

Local e data 

 
______________________________________ 

(Nome e assinatura do representante) 
 
 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 



Página 39 de 44 

 
 

 
 

PROCESSO Nº 0925034/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA PROVIMENTO DE ACESSO A 

INTERNET PARA MUNICIPIO DE VIÇOSA/AL 
E-mail: licitvicosa@gmail.com 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 

 
ANEXO V - MODELO 

 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE 
 

(Nome da Empresa) _____________________________________, inscrita no CNPJ no 

__________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 
__________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_____________________ e do CPF no __________________, DECLARA, para fins de 

comprovação no Pregão Presencial no 12/2020, sob as sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 

considerada: 

(      )  MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar 
nº 123, de 14/12/2006;   

(      ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE,  conforme Inciso II do artigo  3º da  
Lei   Complementar  nº 123, de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do 

parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006. 

 

Local e data 
 

______________________________________ 
(Nome e assinatura do representante) 

 
 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
 

OBS.:1) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 

 2) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, antes da abertura da 

Sessão, e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) 
exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar do 

regime diferenciado e favorecido previsto Lei Complementar nº 123/2006. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 
 

ANEXO VI 
 

MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO Nº XXX/20XX – OBJETO: 

XXXXXXXXXXX, QUE ENTRI SI O 
MUNICIPIO DE VIÇOSA E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
MUNICÍPIO DE VIÇOSA/AL, com Sede Administrativa na Rua do Centenário, 
inscrito no CNPJ sob nº 12.333.746/0001-04, neste ato representado pelo 

Prefeito do Município, XXXXXXXXXXX, brasileiro, XXXXXX, XXXXXXX, 
portadora da cédula de identidade nº XXXXXXX – SSP/XX, inscrito no CPF sob 

nº XXXXXXXX, residente e domiciliado nesta Cidade, e como interveniente a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA, representada pelo Prefeito do 
Município de Viçosa, o Sr. XXXXXXXXXXXXXXX, em  denominada 

simplesmente Órgão Gerenciador e a pessoa jurídica XXXXXXXXXXXX, 
inscrita no CNPJ sob n.º XXXXXXXXXXXX, com sede XXXXXXXXXXXXX, 
neste ato, representada pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXX, (nacionalidade), 

(estado civil), (profissão), portador(a) da Cédula de identidade RG nº XXXXXXX 
– SSP/XX, inscrito(a) no CPF/MF sob n.º XXXXXXXXX, residente e 

domiciliado(a) na XXXXXXXXXXXXX, e, daqui por diante, denominada 
simplesmente Fornecedora Contratada, resolvem, na forma da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações e da Lei Complementar nº 147, de 07 

de agosto de 2014, alterou a Lei Complementar nº 123, de 2006,, bem como 
pela Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, firmar o presente Contrato, cuja 

minuta foi examinada pela Procuradoria Municipal, que emitiu seu parecer, 
conforme determina o Parágrafo Único do Art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, mediante as seguintes condições: 

 
1. CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: 
 

1.1. O presente contrato tem por objeto prestação de serviços de comunicação 
multimídia para provimento de acesso à internet, incluindo fornecimento, 

manutenção, suporte técnico e equipamentos necessários para o pleno 
funcionamento de link via rádio e fibra óptica para atender as secretarias 
municipais e demais unidades administrativas do Município de Viçosa/AL, de 

acordo com as condições e especificações constantes deste termo de referência, 
conforme especificações e exigências estabelecidas no Anexo I do Edital do 

Pregão Presencial nº XX/20XX, conforme abaixo: 
 

Item Especificações do Objeto Qtde. Preço 

Unitário 

Preço Total 

XX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXX 
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2. CLÁUSULA  SEGUNDA - VIGÊNCIA 

2.1 - O presente Contrato terá sua vigência até  31 (trinta e um) de dezembro 
de 20XX, podendo ser prorrogado desde que haja necessidade e mediante 
acordo entre as partes, observando os dispositivos legais.  

 
3. CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL: 

 
3.1 - O valor contratado é de R$ XXXXXXX (XXXXXXX), já incluídos os 
tributos, encargos, seguros e demais ônus que existirem para a perfeita 

execução do objeto relacionado na CLÁUSULA PRIMEIRA deste instrumento e 
respeitados os preços constantes na proposta. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o 
fornecimento total do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal 
devidamente atestada pelo Responsável da Secretaria Municipal de Assistência 

Social. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS FINANCEIROS  

 
5.1 - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta do(s) 

recurso(s) financeiro(s) conforme dotações classificadas e codificadas 20XX:  
 
Funcional Programa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Elemento de Despesa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
6.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE cumprir com as cláusulas 

constantes no Termo de Referência e Edital de Pregão Presencial Nº 
XXX/20XX; 
 

6.2 - Efetuar o pagamento ajustado, e dar à CONTRATADA as condições 
necessárias à regular execução do Contrato. 

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.1 - A CONTRATADA obriga-se a manter durante a execução do contrato em 
compatibilidade com as obrigações e todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no Processo Nº XX/20XX, Pregão Presencial nº XX/20XX. 
 
7.2 - A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto a CONTRATANTE, conforme 

descrito no anexo I do Edital nas condições e preço expostos na Proposta de 
Preços, conforme acostado no processo nº XX/20XX. 
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8. CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
8.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá, 

garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 
87 da Lei n° 8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 2 % 
sobre o valor total do Contrato. 
 

9. CLÁUSULA NONA – RESCISÃO 
 

9.1 - O Presente Contrato pode ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 

fatos alencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93. 
 

Parágrafo Único – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, 
em caso de rescisão administrativa prevista no art. 79 da Lei 8.666/93. 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE DO CONTRATO 
 

10.1 – O CONTRATANTE deverá promover a publicação do presente termo, 

obedecendo aos prazos previstos e estabelecidos pela Lei 8.666/93.  
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CASOS OMISSOS 
 

11.1 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 8.666/93, e dos 

princípios gerais de direito. 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO:  
 

12.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Viçosa - AL, para dirimir as 
dúvidas resultantes do presente contrato, renunciando a qualquer outro.  

 
E por se acharem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 02 

(duas) vias de igual teor e forma para um só efeito na presença de 02 (duas) 
testemunhas.  

Viçosa/AL, XX de XXXXXX de 20XX. 

 
_____________________________________ 

MUNICÍPIO DE VIÇOSA 

XXXXXXXXXXXXXX 
Prefeito 

 
______________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Contratada 

Testemunha  _________________________________   

CPF: _______________________ 
 

Testemunha__________________________________ 
CPF:_________________________  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 
 

ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
_____________________________________________________ (nome empresarial da 
licitante), inscrita no CNPJ nº: ______________________ com sede na 
__________________________________________________________, por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr.(a) _______________________________, infra-assinado, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________________________ e do CPF/MF 
nº _________________________________, para fins do disposto no edital, DECLARA, sob as 
penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente 
para participação na licitação, Pregão Presencial nº 12/2020 que: 
 

a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi 
elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima 
mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação 
acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão 
de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima 
mencionada quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima 
mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato 
da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima 
mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de Viçosa antes da 
abertura oficial das propostas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la. 

___________________,  _________ de _______________ de 20XX. 
________________________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 
 

Observação: Esta Declaração deverá ser entregue fora dos envelopes de 

“Proposta de Preços” e de “Documentos de Habilitação”. 
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ANEXO VIII - MODELO 
 

MODELO DE APRESETAÇÃO DE PROPOSTA 

 
 

À Prefeitura Municipal de Viçosa/AL 
 
A/C: Sr. (a) Pregoeiro(a) 

 
Prezado Senhor(a), 
 

A empresa _______________________, com sede na Rua/Av. 
_____________________, inscrita no CNPJ sob o no _______________________, 

abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do 
presente pregão, vem apresentar proposta comercial, nas seguintes condições: 
 

Item Descrição Unidade Quantidade 
Marca/ 

Distribuidor 
V. 

Unitário 
V. 

Total 

       

       

 
 

1. Validade da Proposta ___________ 
2. Declaramos na proposta de que os preços apresentados incluem todos os 
custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos direitos e indiretos, 

tributos incidentes, taxa de administração, produtos, serviços, encargos 
sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 
3. Declaramos que o fornecimento dos combustíveis se dará em sua sede, de 
forma parcial, com sua entrega realizada de imediato, mediante o recebimento 

de requisição ou documento equivalente expedido pela Administração; 
4. Declaramos que estamos de acordo com todas as condições do Edital. 

5. Indicamos como representante para assinatura do contrato o Sr(a). 
_______________, estado civil, profissão, no do CPF e Carteira de Identidade, 
domicílio e cargo na empresa. 

 
Data: __________ 
Assinatura: ___________ 

Nome do representante legal do Proponente: ________________ 
Carimbo do CNPJ. 

 


