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  RECIBO DE ENTREGA DE EDITAL E SEUS ANEXOS  

Senhor Proponente, 

Visando a comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI e essa 
empresa, solicitamos que Vossa Senhoria preencha o recibo de entrega do edital e remeta ao 
Setor de Licitações por meio do e-mail: cplct.cocaldetelha@hotmail.com  

 
O proponente interessado no certame deverá acompanhar DIARIAMENTE pelo site do Diário 
Oficial dos Municípios-DOM: alterações do edital, esclarecimentos e resposta de recurs 
 
 

PREGAO  PRESENCIAL Nº 24/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40/2018 

 
EMPRESA: 
ENDEREÇO: 
CNPJ DA EMPRESA: 
TELEFONE: 
FAX: 
E-MAIL: 

 

Recebemos, nesta data cópia do instrumento convocatório e seus Anexos relativos à PREGÃO 
PRESENCIAL n° 24/2018, cujos envelopes de Proposta de Preço e Documentação serão 
recebidos pela Pregoeira às  (    ) do dia   /   /2018, na sala de licitações da PMCT, situada à 
Rua francisco alves mendes 149-Centro Cocal de Telha-PI  

 
Cocal de Telha /PI,  / /2018. 

 
 

Assinatura 
 

OBS.: 
A falta de preenchimento e o envio deste recibo como orientado acima, exime a 
Comissão da comunicação direta aos licitantes de eventuais retificações/modificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, 
sendo que as retificações/modificações sempre que ocorrerem e mudarem 
substancialmente o conteúdo editalício será publicado na imprensa oficial. 

Advertência: A municipalidade de Cocal de Telha/PI adverte a todos os participantes que não 

será omissa na penalização as empresas que descumpram o pactuado, aplicando multas e 

suspendendo empresas de participarem de certames licitatórios. Solicitamos que as empresas 

apresentem suas propostas de forma consciente, com a certeza de que poderão fornecer os 

objetos da forma como solicitado no edital e dentro dos prazos, preços e padrões de qualidade 

exigidos. Vale lembrar também que os pedidos de realinhamento de preço são exceções à 

regra, destinados sempre a situações excepcionalíssimas, e somente serão deferidos se em 

total consonância com a lei. Ratificamos, portanto, que as propostas sejam efetivadas de forma 

séria e consciente, visando evitar problemas, tanto para a Administração Pública como para as 

empresas participantes. 

mailto:cplct.cocaldetelha@hotmail.com
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  EDITAL DE LICITAÇÃO  
 

PREGAO PRESENCIA Nº 24/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40/2018 

 
MODALIDADE : PREGÃO PRESENCIAL Nº. 24/2018 
TIPO : Menor Preço, com Adjudicação Global 
PROCESSO ADMINISTRATIVO : 040/2018/CPL/PMCT/PI 
DATA DA ABERTURA : 10 de dezembro de 2018 
HORA DA ABERTURA : 09:00 (nove horas) 

LOCAL : Sala da CPL – Rua Francisco Alves mendes 149-Centro 
Cocal de Telha-PI 

 

  GLOSSÁRIO  

Sempre que as palavras ou siglas indicadas abaixo aparecerem neste Edital, ou em quaisquer de 

seus anexos, terão os seguintes significados: 

COMISSÃO: Comissão Permanente do Pregão. 

CONTRATADA: Empresa vencedora desta licitação em favor da qual for adjudicado o seu objeto. 

CONTRATANTE/ADMINISTRAÇÃO: Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI. 

FISCALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI ou preposto, devidamente credenciado 

para a realização da fiscalização do objeto desta licitação. 

LICITANTE/PROPONENTE: Empresa que apresenta proposta para este certame. 

MICROEMPRESA OU ME: É a pessoa jurídica que obtenha um faturamento bruto anual igual ou 

inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Esse conceito é exposto pela Lei 

Complementar nº 123/06, que define os critérios para enquadramento das empresas no SIMPLES. 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU EPP: É a pessoa jurídica que obtém o faturamento bruto 

anual superior a 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a 4.800.000,00 (quatro 

milhões e oitocentos mil reais). Esse conceito é exposto pela Lei Complementar nº 155/2016. 
 

 1. PREÂMBULO  

A Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. CNPJ: 01.612.574/0001-83 com sede na Rua Francisco Alves 
Mendes 149: Centro Cocal de Telha /PI CEP: 64.278–000, através da Pregoeira e equipe de apoio, 
torna público para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade – PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, com a finalidade de selecionar a melhor proposta 
visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES PARA ACESSO À REDE DE INTERNET POR MEIO LINK DEDICADO 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA/PI, em 
conformidade com o Termo de Referência e demais exigências e condições expressas neste Edital. 
A sessão pública destinada a selecionar proposta mais vantajosa ocorrerá no dia, horário e local 
acima indicado e será regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06 que institui 
o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e sua alteração Lei 147/2014 
e Lei Complementar 155/2016, de 27 de outubro de 2016, aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 
8.666/93, alterações supervenientes, além das condições estabelecidas no presente Edital e seus 
Anexos. O presente certame será conduzido pela Pregoeira e respectiva Equipe de apoio designada 
por Portaria.  
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1.1. Na hipótese de não haver expediente ou ocorrer qualquer fato superveniente, que impeça a 
realização da sessão pública na data prevista, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação da Pregoeira em sentido contrário. 
1.2. A cópia deste edital e seus anexos estarão à disposição para consulta, e poderá ser obtido 
pelos interessados na sala da CPL da Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI das 08h00min às 
12h00min horas. O mesmo, ainda, estará disponível através do sítio www.tce.pi.gov.br. 

 

 2. OBJETO  

2.1.  Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ACESSO À REDE DE 
INTERNET POR MEIO LINK DEDICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 
DE COCAL DE TELHA /PI tudo conforme especificações constantes do ANEXO I – Termo de 
Referência, parte integrante e indissociável deste Edital. 

 

 3. DA FONTE DE RECURSOS: 

3.1     O objeto deste Pregão Presencial tem o valor estimado em R$ 42.960,00 (quarenta e dois mil, 
novecentos e sessenta reais ). Valor estimado total para 12 ( doze)meses 

 
3.2. As despesas decorrentes do presente processo deverão correr por conta das seguintes 
dotações orçamentárias, para o Exercício de 2018: 

RECURSOS ORCAMENTARIOS: ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO 2018/FPM/ ICMS//FEP/ RP 
/PAB /FUS / CRAS/CREAS/BOLSA FAMILIA/CRIANÇA FELIZ/e FMAS 

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – (outros serviços de terceiros- pessoa jurídica) 

 4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

4.1. Poderão participar deste Pregão Presencial às pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto 
licitado deste certame, exceto consórcio, e que satisfaça a todas as exigências do presente edital, 
especificações e normas, de acordo com os anexos relacionados, partes integrantes deste edital. 
4.1.1. De acordo com o disposto na Lei Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, a 
qual alterou e regulamentaram dispositivos da Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro  
de 2006 nas licitações com valor de até R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais), deverão ser ofertadas, 
exclusivamente, às microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas pela lei. 
4.1.2. Caso o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresa de pequeno 
porte não for vantajoso para a Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou 
complexo do objeto a ser contratado, não se aplicará o disposto nos artigos 47 e 48 da Lei 
Complementar 123/2006, 147/2014 e Lei Complementar 155/2016, de 27 de outubro de 2016. 
4.2. A condição de participação da empresa de que trata o subitem 4.1, poderá ser verificada 

mediante consulta ao site http://www.cnae.ibge.gov.br/, o qual verificara a compatibilidade da 

classificação do objeto social da empresa com o licitado pela Administração. 

4.3. É recomendada a leitura integral deste Edital e seus Anexos, uma vez que a sua 
inobservância poderá acarretar respectivamente a inabilitação e a desclassificação da licitante. 
4.4. A participação nesta licitação implica, automaticamente, na aceitação plena e integral de 
todos os termos previstos no presente instrumento convocatório, seus Anexos e leis aplicáveis. 
4.5. O licitante que comparecer à sessão de abertura do procedimento licitatório através de 
procurador que não detenha poder de representação, deverá fornecer procuração pública, particular 
ou carta credencial (modelo – ANEXO II – Instrumento de Credenciamento) com firma 
reconhecida em cartório, com poderes para deliberar sobre todas as questões suscitadas no decorrer 
do processo, inclusive renunciar a direitos. 
4.6. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 
propostas, sendo que a Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI não será, em nenhum caso, 

http://www.tce.pi.gov.br/
http://www.cnae.ibge.gov.br/
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responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 
4.7. Só terão direito de usar a palavra, formular lances, rubricar as documentações, propostas, 
apresentar reclamações ou recursos e assinar as Atas os licitantes devidamente munidos de 
instrumento procuratório nos termos exigidos neste edital, a Pregoeira e a equipe de apoio. 
4.8. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em órgão da 
imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou pela 
Pregoeira. 
4.9. O Edital e seu (s) Anexo (s) estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente  
de Licitação / Pregão da PMCT (Setor de Licitação), no endereço acima citado. 
4.10. A licitante enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei 
Complementar nº. 123/2006, para que possa gozar dos benefícios previstos nos arts. 42 a 45 da 
referida Lei é necessário à apresentação, junto ao Credenciamento e aos documentos de habilitação, 
de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8º, da IN nº. 103/2007 do DNRC 
(Departamento Nacional de Registro no Comércio). 
4.11. A não apresentação do documento previsto no item 4.10 não impedirá a participação na 
licitação, porém, o (a) participante não terá direito à fruição dos benefícios previstos nos arts. 42 a 45 
da Lei Complementar nº. 123/2006. 
4.12. Não poderão participar direta ou indiretamente desta Licitação, além de outros casos 
de impedimentos previstos em Lei: 

 
 

4.12.1. Os licitantes cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, 
consultivo, deliberativos ou administrativos ou sócios, sejam membros da COMISSÃO. 
4.12.2. Os licitantes cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, 
consultivo, deliberativos ou administrativos ou sócios, sejam membros da administração da Prefeitura 
Municipal de Cocal de Telha/PI. 
4.12.3. Os licitantes que façam parte cônjuges, companheiros e parentes, consanguíneos ou afins, 
até segundo grau, de empregado da COMISSÃO ou da Administração da Prefeitura Municipal de 
Cocal de Telha/PI. 
4.12.4. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, 
Estadual ou Municipal temporariamente suspenso e que por estas tenham sido declaradas inidôneas. 
4.12.5. Que estejam suspensas temporariamente de participar em licitações e impedidas de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Cocal de Telha /PI. 
4.12.6. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o TCU, durante  
o prazo da sanção aplicada. 
4.12.7. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação; 
4.12.8. Empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada; 
4.12.9. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, § 8º, 
V, da Lei nº 9.605/98; 
4.12.10. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 
8.429/92; 
4.12.11. Que estejam concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação. 
4.12.12. É vedada a participação de consórcio ou grupo de empresas. 
4.12.13. Cooperativa de mão de obra, conforme disposto no art. 5 da Lei n.º 12.690, de 19 de julho 
de 2012. 
4.12.14. Enquadrados nas demais vedações estabelecidas nos art. 9º da Lei Federal Nº 8.666/93. 
4.12.14.1.Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a 
participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo 
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5. FUNÇÕES DA PREGOEIRA 

legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação 
ou mesmo a atuação no processo licitatório. 

 

5.1. O certame será conduzido pela Pregoeira que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) Abrir as propostas de preços; 

d) Analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) Desclassificar as propostas indicando os motivos; 

f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 

preço; 

g) Declarar o vencedor; 

h) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

i) Elaborar a ata da sessão; 

j) Encaminhar o processo a autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

k) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de 

penalidades prevista na legislação. 
 

 

 
6.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o 
representante da proponente deverá se apresentar para credenciamento, junto à Pregoeira e equipe de 
apoio, devidamente munido de instrumento de credenciamento. O credenciamento terá início às 09:00 
horas, do dia 10/12/2018.       
6.2 Para o credenciamento deverão ser apresentados, OBRIGATORIAMENTE, os seguintes 

documentos: 
6.2.1 Cartão de Inscrição na Fazenda Federal (CNPJ); 
6.2.2 A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, conforme modelo do 
ANEXO III. 
6.2.3 TRATANDO-SE DE REPRESENTANTE LEGAL, o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, sendo que a 
pregoeira não fará autenticação de documentos no momento da seção; 
6.2.4 TRATANDO-SE DE PROCURADOR, a REFERENCIAL DE INSTRUMENTO DE 
CREDENCIAMENTO (conforme ANEXO II), da qual conste, o número do presente procedimento 
licitatório, com PODERES ESPECÍFICOS PARA FORMULAR LANCES, NEGOCIAR PREÇO, 
INTERPOR RECURSOS E DESISTIR DE SUA INTERPOSIÇÃO E PRATICAR TODOS OS DEMAIS 
ATOS PERTINENTES AO CERTAME, acompanhado do correspondente documento, que comprove 
os poderes do mandante para a outorga. 
6.3 O representante legal ou procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 
6.4 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo este o 
único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, quer por escrito, quer oralmente, 
quando solicitada sua manifestação, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua 
representada. 
6.5 A empresa licitante que não apresentar representante legal ou procurador devidamente 
credenciado perante a Pregoeira ficará impedida de participar da fase de lances verbais, de 
negociação de preços, de declarar intenção de interpor recursos e de renunciar ao direito de 
interposição de recursos relativo a este pregão. Neste caso, a licitante ficará excluída da etapa de 
lances verbais e mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das 
propostas e apuração do menor preço. 

6. DO CREDENCIAMENTO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA/PI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº.  

 
ENVELOPE “A” – PROPOSTA COMERCIAL 

NOME DA LICITANTE: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: EMAIL: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALDE TELHA/PI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº  

 
ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

NOME DA LICITANTE: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: EMAIL: 

6.6 Para o exercício do direito de preferência de que trata a Lei Complementar 123/06, 147/2014 
e 155/2016, a microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar, alternativamente, 
além dos documentos acima arrolados nesta fase de credenciamento, os que seguem: 
a) Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme 
modelo no Anexo IV, ou 

Documento de pesquisa de que é optante do Simples Nacional, obtido no portal da Receita Federal no 
endereço: www.receita.fazenda.gov.br, ou Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do Art. 8º da 
Instrução Normativa nº. 103 de 30 de abril de 2007, do Diretor do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio – DNRC, que não tem prazo de vencimento, ou 

a) Qualquer outro registro de cadastro oficial. 

b) Para fins de participação no certame, não será tido como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte aquela que não apresentar os documentos acima relacionados durante a fase de credenciamento. 

6.7 Após o credenciamento, a Pregoeira declarará a abertura da sessão e não mais serão 

admitidos novos proponentes. 

  

 7. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA  

7.1. As licitantes deverão apresentar Proposta Comercial em 01 (uma) via e toda a Documentação 
de Habilitação em 01 (uma) via, deverão ser entregues datilografados/digitados, contidos em 
invólucros distintos, indevassáveis, opacos e fechados com cola e/ou de forma tal que torne detectável 
qualquer intento de violação de seu conteúdo, estes trazendo na face o seguinte sobrescrito, 
respectivamente: 

 
ENVELOPE “A” – PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

 

7.2. É obrigatória a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA 
COMERCIAL. 

http://www.receita.fazenda.gov.br,/
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7.3. A Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados junto à 
PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA /PI, credenciando seu 
representantelegal, através de procuração pública, privada ou carta credencial, pelo representante 
legal (Sócio- Gerente ou Dirigente) e munido de sua identidade – modelo do ANEXO II a ser entregue 
separadamente. A não apresentação não implicará em inabilitação, no entanto, o representante não 
poderá pronunciar-se em nome da LICITANTE, salvo se estiver sendo representada por um de seus 
dirigentes, devendo comprovar tal condição através do Contrato social, estatuto ou documento 
equivalente 

 . 
7.4. Qualquer pessoa poderá entregar os Documentos de Habilitação e a Proposta Comercial de 
mais de uma LICITANTE, porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá 
representar mais de uma LICITANTE junto à PREGOEIRA, sob pena de exclusão sumária das 
LICITANTES representadas. 
7.5. Os documentos deverão ser apresentados devidamente numerados, conforme sequência 
exigida no edital e rubricados. 
7.6. A documentação deve ser apresentada OBRIGATORIAMENTE sem emendas ou rasuras e 
devem ser apresentados, unicamente, os documentos solicitados, evitando-se a inclusão de 
documentos supérfluos ou dispensáveis. 
7.7. A documentação não entregue na data, hora e local estabelecidos equivalerá à desistência da 
participação na licitação. 

 

 8. DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE “A”  

8.1. As Propostas Comerciais (ANEXO V – MODELO DE CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL) 
conterão, no mínimo, contendo: 
8.1.1. Fazer menção ao Número do Pregão Presencial. 
8.1.2. Conter nome da empresa PROPONENTE, endereço, número de telefone(s), e-mail e, número 
de inscrição no CNPJ. 
8.1.3. Descrição completa do Serviço prestado. 
8.1.4. Validade da proposta, pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data 
limite para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, 
de 17-07-2002. Caso esta informação não esteja expressa na proposta, considerar-se-á o prazo 
mínimo definido na lei, qual seja, 60 (sessenta) dias. 
8.1.4.1. No caso de a proposta vir a vencer após a abertura dos preços, deverá ser prorrogada e 
revalidada até a contratação, sob pena de desclassificação. 
8.1.5. Assinatura do representante legal. 
8.2. Acompanharão obrigatoriamente a Proposta Comercial, como partes integrantes, os 
seguintes anexos, os quais deverão conter o nome da LICITANTE e a assinatura do representante 
legal: 
8.2.1. Planilha de Preços de acordo com o ANEXO VI – PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS, 
contendo o preço ofertado. Caso sejam apresentados preço unitário de cada item e/ou preço unitário 
total inexequível, será desclassificada a proposta. 
8.2.2. O item deverá apresentar descrição completa detalhada de acordo com Termo de Referência, 
de maneira a demonstrar que o serviço cotado atende às especificações técnicas constantes dos 
Anexos do edital. 
8.2.3. As propostas deverão ser apresentadas contemplando os quantitativos fixados, conforme o 
ANEXO I (Termo de Referência), não sendo permitidas ofertas com quantitativo inferior. 
8.2.4. A proposta deverá ser apresentada com especificação completa, igual à exigida no edital 
(anexos) obrigando-se o proponente, nesse caso, presta serviço de acordo com as exigências do 
Edital. 
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8.2.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta, seja em relação a prazo, 
especificações do serviço prestado ou qualquer outra condição que importe em modificação dos 
termos da proposta original, ressalvadas as alterações destinadas a sanar evidentes erros formais, 
assim avaliadas pela pregoeira na sessão. 
8.2.6. Planilha de Preço Unitário e de Preço Unitário Total, expresso em real. 
8.2.7. As propostas de preços formuladas na presente licitação ficam sujeitas às disposições da Lei 
Complementar nº 123/2006 alterada e regulamentada pela Lei Complementar 147/2014, notadamente 
no que se refere aos arts. 44 e seus §§ e 45 e seus incisos e §§, que assim dispõe: 

Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de 
desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte. 
§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as 
propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores 
à proposta mais bem classificada. 
§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido 
no § 1o deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao 
melhor preço. 
Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei 
Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese dos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, 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 
nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei 
Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
§ 1º Na hipótese da não contratação nos termos previstos no 
caput deste artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame. 
§ 2º O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor 
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 
§ 3º No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno 
porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

8.3. Correrão por conta da PROPONENTE vencedora todos os custos que porventura deixar de 
explicitar em sua proposta. 
8.4. Os preços propostos abrangerão todas as despesas e custos da LICITANTE, tais como: taxas, 
impostos, mão-de-obra, materiais, encargos sobre salários, custos indiretos, honorários etc. 
8.5. Na elaboração da proposta de preços, a LICITANTE não deve considerar qualquer benefício 
fiscal no âmbito da União, do Estado e do Município. 
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8.6. A LICITANTE deve considerar, por ocasião da elaboração da proposta preços, o regime fiscal 
vigente no País. 
8.7. A LICITANTE poderá a título de informações apresentarem ficha de dados da pessoa que irá 
assinar o Contrato, caso a licitante seja declarada vencedora deste certame, conforme ANEXO VII. A 
ausência dessa ficha não a tornará desclassificada. 
8.8. A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser rubricada e numerada sequencialmente, da primeira à 

última folha na parte inferior, lado direito, manuscrito, de modo a refletir o seu número exato, da forma 

como no exemplo a seguir: 1/10, 2/10, 3/10 10/10. 

8.9. A eventual falta de numeração ou a numeração incorreta será suprida pelo representante da 
LICITANTE na sessão de abertura das propostas. 
8.10. Se o preço unitário e o preço total, indicados pela LICITANTE, não corresponderem entre si, 
apenas o preço unitário será aceito, considerando a PREGOEIRA como preço total aquele resultante 
do serviço entre a quantidade e o preço unitário apresentado. 
8.11. Fazer constar que a prestação de serviço será iniciada junto à Prefeitura Municipal de Cocal de 
Telha/PI, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da assinatura do contrato e recebimento 
da ordem de serviço, bem como que está ciente e de acordo com as exigências deste edital. 

 

 9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “B”  

9.1. A habilitação da LICITANTE será aferida por intermédio de documentos relativos à capacitação 
jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação técnica, qualificação econômica financeira e qualificação 
trabalhista. 
9.2. Todas as Declarações, em original exigidas neste credenciamento com assinatura pelo 
representante legal da empresa ou a quem foi outorgados poderes. 
9.3. Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 
9.3.1. Obrigatoriamente em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer 
processo de cópia autenticada em Cartório ou pela PREGOEIRA. 
9.3.2. Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese de o 
documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de declaração 
ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a sua validade. Na ausência de tal 
declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de 60 (sessenta) 
dias, a partir da data de sua emissão. 
9.3.3. Rubricados e numerados sequencialmente, da primeira à última página, da primeira à última 
folha na parte inferior, lado direito, manuscrito, de modo a refletir o seu número exato e conforme 
sequencia exigida no edital da forma como no exemplo a seguir: 1/10, 2/10, 3/10 10/10. 
9.3.4. A eventual falta de numeração ou numeração incorreta será suprida pelo representante da 
LICITANTE na sessão de abertura dos documentos de habilitação. 
9.3.5. Como se tratam de Pessoa Jurídica os documentos apresentados deverão ser 
obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da 
mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a 
Empresa seja vencedora, o Contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação. 
9.3.6. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria- 
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
5. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
6. A Pregoeira não se responsabiliza por eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos no 
momento da verificação, podendo o mesmo suspender a sessão. 

 

9.4. Os Documentos de Habilitação consistirão de: 
9.4.1. PARA AS LICITANTES CADASTRADAS NO SICAF - SISTEMA DE CADASTRAMENTO 
UNIFICADO DE FORNECEDORES: 
9.4.1.1. A habilitação das licitantes, neste caso, está condicionada à constatação de que no ato da 
abertura dos respectivos envelopes apresentem situação de regularidade junto ao SICAF, verificada 
mediante consulta “ON-LINE”, além dos demais documentos Habilitação relativos à qualificação 
técnica, econômica financeira e demais declarações exigidas. 
9.4.2. PARA AS LICITANTES NÃO CADASTRADAS NO SICAF: 
9.4.2.1. Fica facultado às licitantes que não se enquadrarem na hipótese prevista no item 9.4.1, a 

participação no certame com a apresentação dos documentos a seguir relacionados, dentro do 
envelope “A” (Documentos para Habilitação): 
9.4.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
9.4.3.1. Cópia da Cédula de Identidade de todos os sócios ou do empresário individual se for o caso; 
9.4.3.2. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR, acompanhado de 
todos os aditivos, se for o caso do último aditivo consolidado, devidamente registrados e autenticados, 
com carimbo do registro, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 
ações, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e autenticado, 
com carimbo do registro e com objeto compatível com a licitação, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores, com carimbo do registro e autenticação; registro comercial, no caso 
de empresa individual; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de 
prova de diretoria em exercício autenticado, com carimbo do registro e com objeto compatível com a 
licitação; 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; 
9.4.3.3. Alvará de Funcionamento; 

 

9.4.4. REGULARIDADE FISCAL 
9.4.4.1. Prova de inscrição na: 
a) Fazenda Federal (CNPJ). 
b) Fazenda Estadual (CGF) e/ou Fazenda Municipal (ISS). 
9.4.4.2. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da 
LICITANTE: 

 A comprovação de quitação para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da CERTIDÃO 
DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO NEGATIVA 
OU POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, conforme portaria PGFN/RFB Nº 1751, de 02 de 
outubro de 2014. 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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 A comprovação de quitação para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de CERTIDÃO 
CONSOLIDADA NEGATIVA DE DÉBITOS inscritos na Dívida Ativa Estadual ou CERTIDÃO 
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. 

 A comprovação para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de CERTIDÃO 
CONSOLIDADA NEGATIVA DE DÉBITOS inscritos na Dívida Ativa Municipal OU CERTIDÃO 
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. 
9.4.4.3. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
através de Certificado de Regularidade de Situação - CRS. 

 
9.4.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
9.4.5.1 Ato de concessão ou autorização em nome da empresa participante para prestação de 
serviços objeto desta licitação, expedido pelo Ministério das Comunicações ou pela Agência Nacional 
de Telecomunicações – ANATEL. 
9.4.5.2 Comprovação de capacitação técnico-operacional de aptidão da licitante para desempenho 
de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, demonstrado através de atestado (s) 
de capacidade técnica expedida por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter o 
licitante prestado satisfatoriamente os serviços objeto dessa licitação. Não serão considerados 
atestados de capacidade técnica os emitidos por pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo 
comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica de que faça parte a proponente. 
9.4.5.3 Indicação das instalações, acompanhada de documento idôneo comprobatório da existência 
da sede da licitante (comprovante de endereço), além de fotos de sua estrutura física e a 
apresentação de listagem especificada e de declaração formal de disponibilidade firmada por 
representante legal com a especificação da relação de máquinas, equipamentos e da infraestrutura 
disponível e considerados essenciais como de equipamentos de fax, linhas telefônicas, computadores, 
Internet, em virtude da necessidade de célere comunicação com o contratado, tudo para um melhor 
cumprimento do objeto da licitação, nos termos do art. 30, § 6°, da Lei n° 8.666/93, conforme ANEXO 
VIII – DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES. 

 

9.4.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA 
9.4.6.1 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa. Os demais tipos 
societários deverão apresentar cópias autenticadas do Balanço Patrimonial, devidamente assinado por 
contador registrado no CRC e registrado no órgão competente, reservando-se à COMISSÃO o direito 

 
 

de exigir a apresentação do Livro Diário para verificação dos valores, assinados por contador 
habilitado. É vedada a apresentação de balanços provisórios ou balancetes. 
9.4.6.1.2 A avaliação para as LICITANTES será apurada através de Demonstrativo do(s) Índices(s) de 
Liquidez Geral (LG), a seguir definido(s), calculados com 02 (duas) casas decimais, sem 
arredondamento, devidamente assinados por contador habilitado. As fontes dos valores considerados 
deverão ser o Balanço Patrimonial devidamente assinado por contabilista e pelo titular ou 
representante legal da empresa e devidamente registrado no órgão competente. 

a) Liquidez Geral (LG): 
LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)  

(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 
9.4.6.1.2 Os cálculos de atualização e dos índices deverão constar de memória a ser apresentada 
junto com o balanço. 
9.4.6.2 O balanço patrimonial deve ser acompanhado do Certificado de Regularidade Profissional 
do contador responsável pela sua elaboração. 
9.4.6.3 Sociedades constituídas há menos de ano poderão participar do certame apresentando o 
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balanço de abertura, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da empresa. 
9.4.6.4 Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 
da sede da Licitante; 
9.4.6.5 Certidão simplificada e específica da licitante expedida pela Junta Comercial; 
9.4.6.6 Comprovação de possuir capital social ou patrimônio líquido mínimo correspondente a no 
mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação; 
9.4.6.7 Declaração do licitante, da RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA 
LICITANTE que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade 
financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação, 
conforme dispõe o § 4º do art. 31 da Lei n.º 8.666/93, conforme modelo sugestivo no ANEXO XIII. 
Caso o licitante não tenha nenhum compromisso assumido, no que se refere este item, o mesmo 
deverá declarar a não contratação referente. 
9.4.6.8 O licitante que apresentar documentação em desacordo com quaisquer dessas exigências, 
estará inabilitada a prosseguir no processo licitatório sendo-lhe devolvido o envelope de Proposta de 
Preços. 
9.4.6.9 A licitante deverá fornecer a título de informação, número de telefone, fax, e pessoa de 
contato, preferencialmente local. A ausência desses dados não a tornará inabilitada. 

 

9.4.7 QUALIFICAÇÃO TRABALHISTA 

9.4.7.1 Prova de inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT, em conformidade com o disposto 
na CLT com alterações da Lei 12.440/2011. 
9.4.7.2 Declaração do LICITANTE, comprovando o fiel cumprimento das recomendações 
determinadas pelo art. 7, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo no ANEXO IX – 
DECLARAÇÃO – EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA. 

 

9.5 OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
9.5.6 Declaração expressa do responsável legal do licitante de que não existe superveniência de fato 
impeditivo da habilitação ou redução na sua capacidade financeira que venha a afetar as exigências 
contidas neste edital. Conforme ANEXO X. 
9.5.7 Declaração de Idoneidade, na forma do art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93, podendo ser adotado o 
modelo constante do ANEXO XI. 
9.5.8 Termo de Responsabilidade conforme ANEXO XII. 

 
 

9.5.9 DA COMPROVAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NOS 
TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14/12/2006 e 147/2014. ANEXO IV. 

9.5.9.1 A habilitação das proponentes na presente licitação fica sujeita às condições fixadas na Lei 
Complementar nº 123/2006 e 147/2014 e notadamente no que se refere ao disposto nos arts. 42, 43 e 
seus §§, que assim preveem: 

Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade 
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente 
será exigida para efeito de assinatura do contrato. 
Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por 
ocasião da participação em certames licitatórios, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 
§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Pública, para a regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
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10 DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL E DO JULGAMENTO 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. 
§ 2º A não regularização da documentação, no prazo previsto no 
§ 1o deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, 
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de  
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 

9.5.9.2 As microempresas ou empresas de pequeno porte, para utilizarem-se dos benefícios 
introduzidos pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão comprovar sua 
condição através da apresentação dos documentos abaixo arrolados, conforme o caso: 
a) Para as empresas registradas na Junta Comercial - certidão de enquadramento expedida pela 
Junta Comercial, (Certidão Simplificada) conforme Instrução Normativa nº. 103/2007 do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio, ou; 
b) Para as empresas registradas no Registro Civil de Pessoas Jurídicas– declaração nos termos 

legais. 

9.5.9.3 A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº. 123, 
de 14 de dezembro de 2006, caracterizarão o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem 
prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas neste Ato Convocatório. 
9.5.9.4 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de Habilitação e de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
Obs.: A Pregoeira reservar-se-á o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da 
licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para 
atendimento, ou ainda diligenciar junto às repartições sobre a validade das certidões apresentadas. 

 

10.4 No horário e local indicado no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de processamento 
do Pregão, acessível ao público, salvo quanto ao conteúdo dos envelopes, até a respectiva abertura, 
presentes a Pregoeira, sua Equipe de Apoio e os representantes das licitantes proponentes, iniciando- 

se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, conforme exigências deste 
Edital. 
10.5 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das licitantes 
proponentes, a Pregoeira declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais 
aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos invólucros devidamente fechados 
contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente 
credenciados. 
10.6 Para a boa condução dos trabalhos cada LICITANTE deverá fazer-se representar apenas por 
01 (uma) pessoa. 
10.7 A Pregoeira e a equipe de apoio e os representantes das PROPONENTES examinarão e 
rubricarão todas as folhas da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação apresentado. 
10.8 Recebidos os envelopes "A" – PROPOSTA COMERCIAL e “B” - DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, proceder-se-á à abertura daqueles referentes à Proposta Comercial e analisada a 
aceitabilidade das mesmas pela Pregoeira e Equipe de Apoio, visando ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, não sendo aceitas as propostas que: 
a) O objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixadas no Edital; 
b) Ofereçam preços simbólicos ou preços baseados exclusivamente em proposta dos demais 
licitantes; 
c) Contenham vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento 
e que não forem passíveis de saneamento na própria sessão. 
10.9 No caso de divergência entre os valores unitários e o total, as propostas serão verificadas 
quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às 
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correções, no caso de eventuais erros. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do 
valor da proposta. 
10.10 As propostas aceitas pela Pregoeira serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela; 

b) não havendo número mínimo de 3 (três) propostas na condição definida na alínea anterior, 

serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 

(três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes. 

10.11 A seleção das propostas levará em consideração o MENOR PREÇO GLOBAL, sendo ainda, 

analisada a compatibilidade dos preços unitários cotados com os preços de mercado para efeito da 
aceitabilidade da proposta. 
10.12 A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. A licitante 
sorteada em primeiro lugar poderá escolher sua posição na ordenação de lances, em relação aos 
demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 
10.13 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 
menor preço, observada a redução mínima entre os lances a ser estipulada pela Pregoeira. 
10.14 Será concedido ao representante da licitante, quando solicitado a Pregoeira, tempo para que 
consulte a licitante representada acerca da viabilidade do lance verbal, ficando a critério da Pregoeira 
a determinação da duração da consulta. 
10.15 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
10.16 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente que 

descumprir sua proposta às penalidades previstas neste Edital. 
  

10.17 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para esta etapa, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas 
o último preço ofertado. 
10.18 A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor a redução de seu preço, 
com vistas à obtenção da melhor proposta para a Administração, com base na média de preços 
praticados no mercado. 
10.19 Caso haja negociação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito. 
10.20 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços dos insumos e salários praticados no mercado, 
apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que deverá estar juntada aos autos por 
ocasião do julgamento, coerentes com a execução do objeto ora licitado, acrescidos dos respectivos 
encargos sociais, benefícios e despesas indiretas. 
10.21 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 
10.22 A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. A Prefeitura 
Municipal de Cocal de Telha/PI não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados 
os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
10.23 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a(s) licitante(s) 
será (ão) habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s). 
10.24 Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, a 
Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre 
a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
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11 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL. 

12 DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, 
caso em que será declarado vencedor. 
10.25 A Pregoeira poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e 
proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, 
suspender os trabalhos sempre que necessário, remarcar a sessão para outra data, realizar diligências 
no ato da sessão ou solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a 
fundamentar as decisões com o fito de processar o certame da melhor forma para a Administração, 
sendo todos os atos devidamente lavrados em ata. 
10.26 A ausência do representante credenciado em qualquer momento da sessão importará na 
imediata exclusão da licitante por ele representado, salvo autorização expressa da Pregoeira. 
10.27 Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à 
disposição para retirada na sala da Comissão Permanente de Licitação e Pregão durante 5 (cinco) 
dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço/Fornecimento em nome da adjudicatária. Decorrido 
esse prazo a Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI se reserva o direito de destruí-los. 

 

11.4 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer até 2 (dois) dias 
úteis antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva as 
falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo. 
11.5 Caberá à Pregoeira decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a impugnação 
interposta. 
11.6 Se procedente e acolhida à impugnação do edital, seus vícios serão sanados e nova data será 
designada para a realização do certame. 

 

 

 

12.4 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o MENOR 
PREÇO GLOBAL será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
12.5 No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente 
a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, 
ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de 
dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos autos. 
12.6 A ausência de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento 
da sessão do pregão, implicará decadência e preclusão do direito de recurso, a adjudicação do objeto 
do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade 
competente para a homologação do procedimento. 
12.7 Na hipótese da interposição de recurso, os autos do processo permanecerão com vista 
franqueada aos interessados, na sala da CPL/PP, no local indicado para a realização do certame, em 
dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 horas. 
12.8 O recurso será dirigido à autoridade superior do procedimento. A Pregoeira poderá 
reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade superior que, caso 
aceite o recurso, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento e 
observarão: 

a) Quanto à sua interposição, o prazo de 3 (três) dias, a contar da manifestação de sua intenção 
de recorrer, registrada em ata; 
b) A forma escrita, com a assinatura do licitante ou seu representante legal; 
c) A legitimidade e o interesse recursais; 
d) A fundamentação. 

12.9 A petição poderá ser feita na própria sessão e, se oral, será reduzida a termo em ata. 
12.10 Não será admitida a apresentação das razões do recurso por intermédio de fac-símile, correios 
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ou via e-mail ou qualquer meio eletrônico. 
12.11 Os recursos serão decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
12.12 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
12.13 O objeto da licitação será adjudicado ao autor da proposta vencedora, mediante Contrato a ser 
firmado entre este e a Secretaria requisitante do Município de Cocal de Telha/PI. O adjudicatário tem o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do Contrato, contado da data de sua convocação para 
esse fim. 
12.14 Além das obrigações legais regulamentares e as demais constantes deste instrumento e seus 
anexos, antes da assinatura do Contrato, obriga-se a PROPONENTE a: Apresentar documentação 
referente à Regularidade Fiscal dentro da validade. 
12.15 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar na mesma condição contratual, acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até os limites previstos em lei. 
12.16 Quando a LICITANTE adjudicatária não cumprir as obrigações constantes deste edital e não 
assinar o Contrato no prazo estabelecido, é facultada à Secretaria de Administração do Município de 
Cocal de Telha/PI convidar a segunda classificada, e assim sucessivamente, para assinar o contrato 
nas mesmas condições da primeira colocada, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação. 

 

 13. DOS PRAZOS  

13.1. A prestação dos serviços objeto é até ______, contados a partir da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

13.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI, não 
serão considerados como inadimplemento contratual. 

 

 14. DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO  
14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período vigência após a apresentação da proposta. 
14.2. Os preços unitários do serviço são os constantes da proposta da Contratada e deverão ser 
faturados de acordo com o serviço efetivamente prestado. 
14.3. Nos termos do § 1º, do art. 65, da Lei n.º 8.666/93, o valor global deste Contrato poderá sofrer 
variações para mais ou para menos, até 25% (vinte e cinco por cento), sem alterações de preços 
unitários, para atender a eventuais diferenças de quantitativos, bem como a possíveis inclusões dos 
serviços não previstos, mediante Termo Aditivo, precedido de indispensável Justificativa Técnica. 

 

 15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

15.1 Os pagamentos serão efetuados conforme estabelecido no TERMO DE REFERÊNCIA. 
15.2 O pagamento da fatura será efetuado até 30º (trigésimo) dia após a sua certificação pela 
Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI. 
15.3 A Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI fica reservada o direito de não efetivar o 
pagamento se a prestação dos serviços não ocorrer em conformidade com as especificações 
estipuladas. 
15.4 O pagamento será condicionado à apresentação da comprovação de regularidade junto às 
receitas Federal, Estadual e Municipal, além do FGTS e CNDT, devidamente atualizada. 
15.5 Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 
obrigação por parte do Contratado, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção 
monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato. 

 

 16. DA RESCISÃO  

16.1. A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos: 
16.1.1. O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou 
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DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 17. 

prazos, por parte da CONTRATADA. 
16.1.2. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA. 
16.1.3. O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA. 
16.1.4. Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 da Lei de Licitações. 
16.1.5. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato. 
16.1.6. A ocorrência de atraso superior a 30 (trinta) dias na prestação de serviço. Neste caso a 
CONTRATADA será multada conforme previsto na Lei de licitações. 
16.2. A rescisão ocorrerá mediante a notificação por meio de aviso prévio, com prazo de 30 dias. 

 

17.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 
2002, a Contratada que pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a 
prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA ficará sujeita, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
17.2 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 
17.2.1 Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso 
injustificado na providência necessária e 1% por dia após o 30º dia de atraso acumulada com as 
multas cominatórias abaixo: 

17.2.1.1 Multa de 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato por faltas médias, assim 
entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua reincidência, esse percentual 
será de 10% (dez por cento); 
17.2.1.2 Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hipóteses de inexecução total, 
com ou sem prejuízo para o ente público contratante; 
17.2.2 Suspensão temporária do direito de participar em licitação ou impedimento de contratar com 
a entidade licitante e descredenciamento no SICAF, por prazo não superior a 2 (dois) anos, entre 
outras, nas hipóteses: 
17.2.2.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 
17.2.2.2 Ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto; 
17.2.2.3 Não mantiver a proposta; 
17.2.2.4 Falhar gravemente na execução do contrato; 
17.2.2.5 Na reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão de providências 
para reparação de erros. 
17.2.3 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 a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados, entre outros comportamentos e em especial quando: 
17.2.3.1 Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
17.2.3.2 Comportar-se de modo inidôneo; 
17.2.3.3 Cometer fraude fiscal; 
17.2.3.4 Fraudar na execução do contrato 
17.3 Também fica sujeito às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada 
que: 
17.3.1 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
17.3.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
17.3.3 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
17.4 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 9.784, de 1999. 



 

 

                                                         Estado do Piauí 

              Prefeitura Municipal de Cocal de Telha 
                                         CNPJ:01.612.574/0001-83 
   
 END:Rua Francisco Alves Mendes 149-Centro-CEP:64.278-000- Cocal de Telha-PI –fone 086-3263-0238 

  

 

17.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado 
o princípio da proporcionalidade. 
17.6 As multas poderão ser cominadas de forma cumulativa; 
17.7 Os valores das multas aplicadas serão descontados “ex-officio” de qualquer crédito existente 
da CONTRATADA, junto à CONTRATANTE, ou cobrado administrativa ou judicialmente. 

 

 18. DAS DEMAIS CONDIÇÕES  

18.1 A apresentação da proposta implica na aceitação plena das condições estabelecidas neste 
PREGÃO PRESENCIAL. 

18.2 Todas as Declarações, em original exigidas neste credenciamento com assinatura deverão ser 
apresentadas com respectivo reconhecimento de firma dos licitantes, salvo se forem assinadas por 
quem de fato for participar representando a empresa na sessão do presente certame licitatório. 
18.3 Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1º da Lei 
nº. 8.666/93 estão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como membro da diretoria 
da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9º, inciso III, da Lei 
nº. 8.666/93. 

  

18.4 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação ou 
inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e 
penais cabíveis. 
18.5 A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, é reservado à Prefeitura 
Municipal de Cocal de Telha/PI o direito de não adjudicar o objeto desta licitação, bem como revogá-la, 
no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente, comprovado, 
ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, 
disponibilizado para conhecimento dos licitantes, sem que tal ato gere qualquer indenização ao 
participante. 
18.6 Os casos omissos e eventuais esclarecimentos adicionais a este Edital e seus anexos, deverão 
ser dirigidos, por escrito, diretamente à Comissão Permanente do Pregão, no horário de expediente 
da Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI até 03 (três) dias úteis anteriores à data de entrega dos 
Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial. Não serão aceitos comunicados verbais, por via 
fax, e-mail, correios ou qualquer outro meio eletrônico, nem pedidos de esclarecimentos formulados 
após o prazo aqui estabelecido. 
18.7 A licitante interessada em participar da presente licitação, poderá adquirir o edital na sala da 
Comissão Permanente do Pregão. 

18.8 Os recursos administrativos impetrados e as impugnações a este Edital deverão ser 
protocolados diretamente na Sala do Pregão, no prazo previsto na Lei de Licitações, não sendo 
aceitos recursos administrativos, impugnações ou qualquer outra manifestação por meio de via postal, 
fac-smile, e-mail ou outro meio eletrônico. 
18.9 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
18.10 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua 
proposta, durante a realização da sessão pública deste Pregão Presencial. 
18.11 Os casos omissos do presente Pregão Presencial serão solucionados pela Pregoeira. 
18.12 A publicidade dos atos pertinentes à licitação e passíveis de divulgação será efetuada 
mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios. 
18.13 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação, devendo protocolar o 

pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas e caberá à 
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1. OBJETO, INTRODUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. 

pregoeira, decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

18.14 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 
18.15 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Capitao de Campos /PI. 
18.16 O andamento deste Pregão Presencial, bem como todas as atas de julgamento de cada fase 
deste certame licitatório, estará disponível para ciência dos licitantes, na sala da Comissão 
Permanente do Pregão. 
18.17 A Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI não se responsabilizará por envelopes de 
Proposta e Documentos de Habilitação que não sejam entregues à Pregoeira designado, no local, data 
e horário definidos neste edital. 
18.18 Integram o presente Edital: 

 
 
 

  
ANEXOS DESCRIMINAÇÃO 

ANEXO I 
ANEXO II 
ANEXO III 
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ANEXO VIII 
ANEXO IX 
ANEXO X 
ANEXO XI 
ANEXO XII 
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ANEXO XV 

TERMO DE REFERÊNCIA 
MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
MODELO DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 
MODELO DE CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL 
MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS 
MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES 
MODELO DE DECLARAÇÃO – EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 
MODELO DECLARAÇÃO IDONEIDADE 
MODELO DECLARAÇÃO RESPONSABILIDADE 
TERMO DE COMPROMISSOS 
DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA 
LICITANTE 
MINUTA CONTRATO 

 

 

Cocal de Telha/PI, 27 de novembro de 2018. 

 
Maria do Socorro Silva de Oliveira 

Pregoeira/CPL/PI 
 

  ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA  
 

1.1. O presente Termo de Referência visa subsidiar a Administração na elaboração das diretrizes 
que darão ordem e forma à licitação na modalidade Pregão Presencial, na CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA 
ACESSO À REDE DE INTERNET POR MEIO LINK DEDICADO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA/PIPS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA/PI. 
1.2. Este Termo de Referência visa a orientar na contratação pretendida com o objeto acima 
mencionado. Essa orientação será no que tange as condições da licitação e a contratação que se 
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2. DA JUSTIFICATIVA 

seguirá com o licitante vencedor. Poderá sofrer variações de conteúdo em vista das peculiaridades da 
Administração e, principalmente, do objeto licitatório. Serve de supedâneo para a Administração 
elaborar seu próprio Termo de Referência. 

1.3. Estabelecem também normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de 

conduta para os serviços descritos e deve ser considerado como complementar às demais exigências 

do processo licitatório e dos documentos contratuais. 

1.4. Disponibilizar aos servidores serviço de internet, com o intuito de proporcionar acesso aos 

diversos realizados com auxílio dos serviços (prestação de contas, publicações de editais de licitação, 

acesso a e-mails institucionais, divulgação de diversos serviços no Site do Tribunal de Contas, entre 

outros); 

1.5. Implantar rotinas processuais administrativas mais especificas que evitem as interrupções nos 

atendimentos dos serviços públicos prestados à população; 

1.6. Levar, garantir a prestação dos serviços públicos de forma automatizada para todos os 

órgãos. 

1.7. Criar um meio com infraestrutura de “Rede Única” para transmissão de distribuição de Dados, 

Voz e Internet entre os equipamentos públicos municipais e a Prefeitura de Cocal de Telha -PI; 

1.8. FUNDAMENTO LEGAL – Na Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
Complementar nº 123/06 que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte e sua alteração Lei 147/2014, assim como a Lei Complementar 155/2016, de 27 de outubro de 
2016. 

 

2.1. Os principais fatores que motivam esta contratação é o fornecimento de serviço e instalação 
de link dedicado ao acesso à internet full duplex, com garantia de banda larga de 90,0% mediante a 
disponibilização de uma infraestrutura de comunicação e que possibilite a comunicação aos sistemas 
locados na sede da Prefeitura de Municipal de Cocal de Telha  – PI, para assim melhoras o 
atendimento com rapidez, eficiência e a qualidade dos serviços públicos prestado à população. 
2.2. A presente contratação se faz essencial ao trabalho técnico e administrativo com a utilização 

ininterrupta do serviço de acesso à internet, tendo como finalidade atender políticas que visam a 
melhoria do funcionamento da máquina administrativa e a prestação de serviços públicos de interesse 
comum a população do Município de COCAL DE TELHA – PI; 
2.3. A necessidade do serviço de internet para a rotina administrativa é incontroversa, uma vez 

que tal serviço é imprescindível para permitir a interação entre a Administração Municipal e os diversos 
órgãos de controle e demais entes das diversas esferas. 

 

  

 
3.1. É de inteira responsabilidade o fornecimento e manutenção de link de internet pela empresa 
contratada, bem como parte da rede (antenas, poe, cabeamento) sendo este fornecimento em forma 
de comodato. 
3.2. LOCAIS (15) PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 

 

ITEM LOCAL ENDEREÇO VELOCIDADE 

01 Secretaria Municipal de Administração  Rua Francisco 
Alves Mendes 149-
Centro –Cocal de 
Telha PI 

15mb 

02 Sec Mnicipal de Infraestrutura  Av getulio vargas -
75-Centro-Cocal 
de Telha  

5mb 

03 Gabinete da Sec de Educação  Rua Francisco 5mb 

3. ESPECIFICAÇÕES 
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Alves Mendes 149-
centro –Cocal de 
Telha PI(sede da 
prefeitura) 

04 Secretaria Municipal de Educação  Rua 1º de Maio 
214-centro-Cocal 
de Telha-PI 

5mb 

05 Creche e pré -Escola vovó dos Anjos  Rua Ana Alves 410 
–Centro -Cocal de 
Telha-PI 

5mb 

 
 
 

06 Secretaria Municipal de Saude  Rua Maria dos 
Anjos 263–Centro 
–Cocal de Telha 

5mb 

07 UBAS-Argeu Batista Rangel Rua João de 
Macedo Brito –S/N 
centro –Cocal de 
Telha 

3mb 

08 PS Antonio Borges da Silva Neto  Localidade 
Cocalinho 

3mb 

09 PS santa Luz  Localidade Santa 
Luz 

3mb 

10 PS Constantino Machado Localidade lagoa 
Alegre  

3mb 

11 Centro de Atenção Psicossocial -CAPS Rua Jose de 
Macedo Brito 660-
centro Cocal de 
Telha  

3mb 

12 Secretaria Municipal de Assistencia Social  Rua Francisco 
Alves Mendes 149-
centro-Cocal de 
Telha  

5mb 

13 CRAS  Rua Joao 
Cavalcante –
Centro-Cocal de 
Telha-PI  

5mb 

14 CREAS Rua Jose de 
Macedo Brito –
251-Centro Cocal 
de Telha 

5mb 

15 Programa Crianca feliz Rua Joao 
Cavalcante –centro 
–Cocal de Telha  

5mb 

 
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS 

 
4.1. Link dedicado, Full Duplex, velocidade fixa, baseados na arquitetura TCP/IP; 
4.2. Fornecimento de IP’s validos para serviços de DNS através de Sistema autônomo (AS) grupo 
de redes IP; 
4.3. Manutenção preventiva e corretiva de toda infraestrutura instalada pela empresa contratada; 
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4.4. Backbone próprio com enlaces de fibra optica para atendimento aos Órgãos Municipais da 
Prefeitura Municipal na zona urbana e rural; 
4.5. Serviço de suporte técnico com atendimento 24x7, 24h (vinte e quatro horas) por dia e 7 
(sete) dias da semana; 
4.6. Para a apresentação da metodologia proposta, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ACESSO À 
REDE DE INTERNET POR MEIO LINK DEDICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA /PI deverá ser a seguir: 

 

 

 

 

 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

QUANT 
 

UND 
VALOR (R$) 
UNIT. MBPS 

VALOR (R$) TOTAL 

01 
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 
15MBPS PARA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

12 MÊS 320,00 3.840,00 

02 
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE  
05MBPS PARA SEC MNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA  

12 MÊS 220,00 2.640,00 

03 
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 
05MBPS PARA GABINETE DA SEC DE 
EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO  

12 MÊS 220,00 2.640,00 

04 FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 
10MBPS PARA  SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO  

 
12 

 
MÊS 

280,00 3.360,00 

05 FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET de 
05MBPS PARA A CRECHE E PRÉ -ESCOLA 
VOVÓ DOS ANJOS  
 

12  
MÊS 

220,00 2.640,00 

06 
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 
10MBPS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE 
 

12 MÊS 280,00 3.360,00 

07 FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 
10MBPS PARA -UBAS-Argeu Batista Rangel 

12  
MÊS 

280,00 3.360,00 

08 
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 
05MBPS PARA O POSTO DE SAUDE 
ANTONIO BORGES DA SILVA NETO 
 

12 MÊS 220,00 2.640,00 

09 FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 
05MBPS O POSTO DE SAUDE SANTA LUZ 

12  
MÊS 

220,00 2.640,00 

10 
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 
05MBPS PARA O POSTO DE SAUDE 
CONSTATINO MACHADO 
 

12 
MÊS 

220,00 2.640,00 

11 
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 
05MBPS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL-CAPS 

12 
MÊS 

220,00 2.640,00 

12 
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 
05MBPS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL 

12 
MÊS 

220,00 2.640,00 
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6. VALOR ESTIMADO 

7. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

9. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

10. PAGAMENTO 

13 
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 
05MBPS PARA O CRAS 
 

12 
MÊS 

220,00 2.640,00 

14 FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 
05MBPS PARA O CREAS 
 

12 MÊS 220,00 2.640,00 

15 FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 
05MBPS PARA O PROGRAMA CRIANCA 
FELIZ 
 

12 MÊS 220,00 2.640,00 

VALOR TOTAL DA ESTIMATIVA  R$ 42.960,00(QUARENTA E DOIS MIL, E NOVECENTOS E 
SESSENTA REAIS) 

R$ 42.960,00 

 

OBS: O licitante contratado deverá seguir rigorosamente as normas e regulamentos 
relacionados às condições de trabalho exigidos no Termo de Referência, se observada 
qualquer anormalidade nos serviços poderão ser suspensos/rescindidos, ficando ainda a 
licitante vencedora sujeita as penalidades da Lei. 

  

5.   PERFIL DA EMPRESA A SER CONTRATADA  
6.1. Natureza Jurídica: pessoa Jurídica. 
6.2. Atuação: Empresa deverá ter atuação em procedimentos de acesso à rede de internet. Esta 
atuação não será exigida como condição para credenciamento, mas será avaliada no julgamento da 
qualificação técnica. 

 

6.1 O valor global de referência será estimado em R$ 42.960,00 (quarenta e dois mil, novecentos e 
sessenta reais) para 12 (doze) meses 

 

Para celebração do contrato de prestação de serviços de forma eficaz, far-se-á necessário 
que haja uma perfeita sincronia entre a Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI e a Empresa, na 
conformidade com o fluxograma indicado.  

 

8.1. A Empresa deverá colocar à disposição da Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI, 
funcionários, os quais deveram ficar encarregados, de realizar os contatos e as reuniões necessárias 
ao perfeito andamento das questões que vierem a ser suscitadas. 

 

9.1. O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos da 
Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005. 
9.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada 
e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 
subordinação direta. 

 

10.1. Os pagamentos serão efetuados conforme estabelecido no TERMO DE REFERÊNCIA. 
10.2. O pagamento da fatura será efetuado até 30º (trigésimo) dia após a sua certificação pela 
Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI. 
10.3. A Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI fica reservada o direito de não efetivar o 
pagamento se a prestação dos serviços não ocorrer em conformidade com as especificações 
estipuladas. 
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11. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.4. O pagamento será condicionado à apresentação da comprovação de regularidade junto às 
receitas Federal, Estadual e Municipal, além do FGTS e CNDT, devidamente atualizada. 
10.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 
obrigação por parte do Contratado, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção 
monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato. 

 

11.1. O Contrato terá duração por um periodo de até 12 (doze) meses, contados da data da 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 
(sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, garantida a sua eficácia 
após a publicação do extrato no 

Diário Oficial do Estado, que será providenciada pela CONTRATANTE. 
11.2. A contratação desse serviço não implica vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo 
a rescisão do contrato ocorrer nos termos do art. 79 da Lei n.º 8.666/93. 

 

a) Fornecer os serviços para Prefeitura Municipal de Cocal de Telha-PI, observando 
rigorosamente as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência; 

b) Assinar contrato, no prazo estipulado e contado da convocação; 
c) Fornecer os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, observando as 

recomendações aceitas pelas normas e legislações; 
d) Os serviços identificados no objeto do Termo de Referência deverão ser executados em 

conformidade com as especificações técnicas constantes deste documento, as normas  
nacionais vigentes e ainda aquelas que caso venham ser fornecidas pela CONTRATANTE. 

e) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato, sem a prévia e expressa 
anuência da Contratante; 

f) Assegurar a Contratante o repasse dos descontos e ofertas pecuniárias, quando 
fornecidos aos outros usuários, seja a título permanente ou provisório; 

g) A CONTRATADA obrigar-se-á a desenvolver e executar os serviços sempre em regime 
de entendimento com a fiscalização a ser exercida pela CONTRATANTE. 

h) Os serviços fornecidos deveram estar rigorosamente dentro das especificações 
estabelecidas no Termo de Referência. A inobservância destas condições implicará recusa do 
objeto sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da CONTRATADA inadimplente.  

 

i) Comunicar à Administração do CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e 
prestar os esclarecimentos solicitados; 

j) Cumprir fielmente o Contrato, e, que as aquisições avençadas sejam realizadas de forma 
que atenda os interesses da Administração; 

k) Fornecer os serviços contratados, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos 
mesmos; 

l) Manter em seu quadro, profissionais comprovadamente capacitados e que integram a 
relação da equipe técnica apresentada por ocasião da licitação ou que mantenham as 
características técnicas daquela, de modo a assegurar a boa qualidade dos serviços a serem 
fornecidos; 

m) Acatar e atender as reclamações quanto às especificações e qualidade dos serviçoss 
fornecidos, sanando eventuais deficiências no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da 
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades, o que não 
atenda às especificações do contrato e cumprimento dos prazos previamente estabelecidos; 

n) Providenciar para que os serviços sejam fornecidos de maneira adequada e em 
consonância com as normas de segurança estabelecidas em legislação própria; 

o) Responsabilizarem-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que 
incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os serviços fornecidos, e demais 
custos inerentes aos serviços; e, ainda, apresentar os documentos fiscais dos serviços em 
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conformidade com a legislação vigente; 
p) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

na vigência do contrato, objeto do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do Contrato, observado o art. 65 da Lei n.º 8.666/93; 

q) Fornecer os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por 
quaisquer danos ou fatos que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a 
Prefeitura Municipal de Cocal de Telha-PI, solicitar a substituição daqueles cujo serviço sejam 
julgados inconvenientes; 

r) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se 
prejudiquem o bom andamento e a boa execução do objeto contratado; 

s) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção do contrato, prestando, prontamente, os 
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, permitindo o livre acesso dos que 
dela forem incumbidos a quaisquer dependências e locais de trabalho fornecendo-lhes relatórios 
e quaisquer informações e documentos que pelos mesmos lhe vierem a ser solicitados, bem 
como a atender as exigências que forem feitas; 

t) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 
prejuízos, oriundos de atos praticados por seus empregados ou prepostos, durante a execução 
do Contrato; 

u) Responder perante a Prefeitura Municipal de Cocal de Telha-PI mesmo no caso de 
ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou 
fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam 
eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se 
estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas 
contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e 
das disposições legais vigentes; 

v) Responder perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que 
a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento 
prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações 
especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do CONTRATO; 

 

w) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua 
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre 
os serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, 
PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluída qualquer 
solidariedade da Prefeitura Municipal de Cocal de Telha-PI por eventuais autuações 
administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA com referência às 
suas obrigações não se transfere a Prefeitura Municipal de Cocal de Telha-PI; 

x) Responder, com relação aos seus empregados ou prepostos, pelas obrigações 
decorrentes da legislação trabalhista, social ou previdenciária, neste particular de conformidade 
com o disposto no art. 4º. da Lei nº 9.032/95, que alterou o artigo 71 da Lei nº 8.666/93; 

y) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos 
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do 
CONTRATO; 

z) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

aa) Arcar com o ônus decorrente de eventual  equívoco  no  dimensionamento  dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 
proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer 
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

bb) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à 
União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da contratação; 
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13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

cc)  Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação   
das Leis do Trabalho e legislação pertinente; 

dd) Manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por  
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

ee) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), 
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigido no edital, ou dos 
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos. 

ff) Cumprir pontualmente com as obrigações trabalhistas e previdenciárias em relação aos 
empregados contratados para execução do encargo contratual, inclusive no tocante às normas de 
saúde e segurança do trabalho; 
gg) Apresentar mensalmente à Contratante os comprovantes de pagamento pontual das verbas 
trabalhistas e de recolhimento dos encargos sociais relativos a todos os empregados vinculados os 
contratos, dentre eles salários e verbas trabalhistas, vale-transportes e auxílio-alimentação, 
contribuições para o FGTS e INSS, décimo terceiro salário, e férias; 
hh) Entregar à Contratante em até 10 dias após o início da prestação dos serviços cópia dos 
seguintes documentos: Carteiras de Trabalho e Previdência Social-CTPS devidamente anotada dos 
empregados contratados; livro de registro de empregados contendo os registros de todos os 
empregados contratados; Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO e 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA específico; atestados de saúde ocupacional 
de todos os empregados; comprovação de treinamento específico para as funções a serem 
executadas, quando a legislação pertinente exigir; recibos de fornecimento de equipamentos de 
proteção individual a todos os empregados. 

 

a) Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato e emissão da ordem de serviço, 
com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

 

b) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação; 
c) Efetuar o pagamento dos Documentos de Cobrança, no prazo acertado nas condições de 

pagamento, desde que os mesmos sejam apresentados na conformidade nas normas 
contratuais e observem as exigências da legislação aplicável; 

d) Permitir o livre acesso dos empregados, encarregados e/ou prepostos da CONTRATADA 
para a execução do contrato; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
empregados, encarregados e/ou prepostos da CONTRATADA, desde que inerentes ao objeto 
do Contrato; 

f) Acompanhar a execução do fornecimento dos serviços do objeto contratado, bem como 
atestar nas notas fiscais/fatura a efetiva prestação do objeto contratado e o seu aceite; 

g) Aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário; 
h) Comunicar à Contratada as eventuais irregularidades observadas no fornecimento dos 

serviços para adoção das providências saneadoras; 
i) Acompanhar o fornecimento dos serviços, por meio de fiscalização, a quem caberá, 

também, todos os contatos junto à Contratada; 
j) Pela inexecução parcial ou total do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá 

aplicar à CONTRATADA as penalidades de constantes do art. 86 e 87, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores. 

k) A multa contratual fica estabelecida em 10% (dez por cento) do valor total do contrato; 
l) O atraso no fornecimento dos serviços implicará em multa diária de 0,5% (meio por 

cento) dos serviços não entregues na data aprazada, incidindo igual multa no caso de 
fornecimento dos serviços divergentes das especificações; 

m) No segundo atraso no fornecimento dos serviços, a CONTRATANTE poderá além da 
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14. DA SUBCONTRATAÇÃO 

15. ADJUDICAÇÃO 

multa aplicar cumulativamente a advertência e a partir do terceiro, fica facultada a aplicação da 
cumulada da suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração. 

n) O valor das multas será descontado diretamente de quaisquer créditos porventura 
existentes em favor da CONTRATADA, junto quaisquer órgãos ou entidades integrantes da 
Administração Pública Municipal, a critério do CONTRATANTE. 

o) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida 
pela contratada. 

p) Fazer cumprir os termos da Lei 8.666/93, no que diz respeito ao equilíbrio econômico 
financeiro durante a execução do contrato. 

q) Modificar o contrato unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitados os direitos da CONTRATADA. 

r) Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da 
Lei 8.666/93. 

s) A Contratante poderá reter a remuneração mensal da Contratada caso essa não comprove o 
cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias em relação aos empregados 
contratados para execução do encargo contratual, devendo caso seja constatado o 
inadimplemento, providenciar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias contados a partir do 
primeiro dia útil após o inadimplemento da respectiva verba ou contribuição por parte da empresa 
contratada. 

 

14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 

14.1 Adjudicação será global. 
 
 

 
15.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da 
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 
6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 
15.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento 
e controle da execução dos serviços e do contrato. 
15.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos no Termo de Referência. 
15.4. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
15.5. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas 
pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no Termo de Referência e 
na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 
da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 
2002, a Contratada que pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a 
prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA ficará sujeita, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
16.1.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

SERVIÇOS 
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15. 

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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16.1.2. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso 

injustificado na providência necessária e 1% por dia após o 30º dia de atraso acumulada com as 
multas cominatórias abaixo: 
16.1.2.1. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato por faltas médias, assim 
entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua reincidência, esse percentual 
será de 10% (dez por cento); 
16.1.2.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hipóteses de inexecução total, 
com ou sem prejuízo para o ente público contratante; 
16.1.3. Suspensão temporária do direito de participar em licitação ou impedimento de contratar com 

a entidade licitante e descredenciamento no SICAF, por prazo não superior a 02 (dois) anos, entre 
outras, nas hipóteses: 
16.1.3.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 
16.1.3.2. Ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto; 
16.1.3.3. Não mantiver a proposta; 
16.1.3.4. Falhar gravemente na execução do contrato; 
16.1.3.5. Na reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão de providências 
para reparação de erros. 
16.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados, entre outros comportamentos e em especial quando: 
16.1.4.1. Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

16.1.4.2. Comportar-se de modo inidôneo; 
16.1.4.3. Cometer fraude fiscal; 
16.1.4.4. Fraudar na execução do contrato 
16.2. Também fica sujeito às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada 
que: 
16.2.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
16.2.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
16.2.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
16.3. 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 9.784, de 1999. 
16.4. 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 Contratante, observado 
o princípio da proporcionalidade. 
16.5. As multas poderão ser cominadas de forma cumulativa; 
16.6. Os valores das multas aplicadas serão descontados “ex-officio” de qualquer crédito existente 
da CONTRATADA, junto à CONTRATANTE, ou cobrado administrativa ou judicialmente. 

 

17.1. A Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI poderá exigir que o vencedor da licitação 
apresentasse justificativo demonstrando que a sua proposta é exequível.  

 

 
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e-mail e fax) 

 

Local e data 
Ilmo. (a) Sr. (a) 
Pregoeira e equipe 

ANEXO II – INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI 
 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2018 PREFEITURA MUNICIPAL COCAL DE TELHA/PI cujo 
objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES PARA ACESSO À REDE DE INTERNET POR MEIO LINK DEDICADO 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA/PIPS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA/PI. 

 

PROCURAÇÃO 
 

A  (nome  da  empresa)   , inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º  _, com sede à   , 
neste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, 
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e 
constitui, seu(s) Procurador (es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 
endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto à Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI, 
praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes 
especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais 
condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar contratos, receber e 
dar quitação, podendo ainda, substabelecer está para outrem, com ou sem reservas de iguais 
poderes, dando tudo por bom firme e valioso. 

 
 

Carimbo, nome e assinatura do responsável (c/ firma reconhecida) 

 
OBSERVAÇÃO: 
Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento 
licitatório. 
Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, de documento de identidade do 
representante da empresa. 

 
 

  ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e-mail e fax) 

 
Local e data 
Ilmo. (a) Sr. (a) 
Pregoeira e equipe 
Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2018 PREFEITURA MUNICIPAL COCAL DE TELHA/PI cujo 
objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES PARA ACESSO À REDE DE INTERNET POR MEIO LINK DEDICADO 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA/PI 

 
 

DECLARAÇÃO 

 
 

Prezados Senhores: 
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  , (razão social da empresa), com 
sede na   (endereço completo), inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº.    por intermédio de 
seu   representante   legal, o(a)  Sr.(a)  infra-assinado,  cargo 
  , portador(a) da Carteira de Identidade Registro Geral nº 
  e órgão emitente   e inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas  Físicas  sob o nº  , para cumprimento do previsto no inciso VII do 
artigo 4º da Lei n0 10.520, de 17/07/2002, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação exigidos no Edital de Pregão no  

 
 
 

 

Assinatura 
(c/ firma reconhecida - observado disposto no item 18.2.) 

 
 
 
 
 
 

 
OBSERVAÇÃO: 
1. Esta declaração deverá ser entregue à Pregoeira, quando solicitado, fora dos envelope. 
2. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que não possui regularidade 

fiscal na data da sessão, a mesma deverá constar nesta Declaração que atende aos requisitos 
necessários à habilitação, com exceção da regularidade fiscal. 

 

 

 
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e-mail e fax) 

 
Local e data 
Ilmo. (a) Sr. (a) 
Pregoeira e equipe 
Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N°     /PREFEITURA MUNICIPAL COCAL DE TELHA/PI cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES PARA ACESSO À REDE DE INTERNET POR MEIO LINK DEDICADO 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA/PI  

 
 

Declaramos para os fins de participação no procedimento Licitatório – PREGÃO PRESENCIAL, que a 
Empresa      (razão 
social da empresa), com sede  na 
  (endereço completo), inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº.   por  intermédio de 
seu   representante   legal, o(a)  Sr.(a)  infra-assinado,  cargo 
  , portador(a) da Carteira de Identidade Registro Geral nº 

ANEXO IV – MODELO DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 
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  e órgão emitente   e inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Físicas sob  o nº  , declara, sob as penas da lei, que cumpre os 
requisitos legais para qualificação como    (indicar a condição 
na qual a empresa se enquadra: Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP), 
conforme previsto no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não está sujeita 
a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste mesmo artigo, estando apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido, no que couber, nos artigos 42 a 49 da citada lei. 

 
 
 
 
 

 
Assinatura 

(c/ firma reconhecida - observado disposto no item 18.2.) 
 

 
 
 
 
  

  ANEXO V – MODELO DE CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL  

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e-mail e fax) 
 

Local e data 
Ilmo. (a) Sr. (a) 
Pregoeira e equipe 
Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2018/PREFEITURA MUNICIPAL COCAL DE TELHA/PI cujo 
objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES PARA ACESSO À REDE DE INTERNET POR MEIO LINK DEDICADO 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA/PI. 

 
PROPOSTA DE PREÇO 

 
 

Prezados Senhores; 
 

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta 
relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões 
que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno 
conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade 
das instruções e critérios de qualificação definidos no edital. 

 

1. Proponente: 
Razão Social / CNPJ: 
Endereço: 

 
2. Proposta de Preços; 

Valor total da proposta: R$.................( ....................... ). 
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3. Prazo de validade da proposta: 

 
4. Condições de pagamento: 

 

 

Assinatura 
(c/ firma reconhecida - observado disposto no item 18.2.) 

 
 
  
 

  ANEXO VI – PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS  

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e-mail e fax) 
 

Local e data 
Ilmo. (a) Sr. (a) 
Pregoeira e equipe 
Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N     /PREFEITURA MUNICIPAL COCAL DE TELHA/PI cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES PARA ACESSO À REDE DE INTERNET POR MEIO LINK DEDICADO 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA/PI 

 

LOTE UNICO - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ACESSO À REDE DE INTERNET POR 
MEIO LINK DEDICADO, INCLUINDO: FORNECIMENTO ATRAVÉS DE COMODATO, DE TODOS OS 
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, CONFIGURAÇÃO E 
MANUTENÇÃO. 

 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO 
 

QUANT 
 

UND 
VL UNIT. 

(R$) MBPS 
VL MESAL 

(R$) 
VL TOTAL 

(R$) 

 
 

1 

FORNECIMENTO DE LINK DE 
INTERNET PARA  
 

  
 

MÊS 

   

 

2 
FORNECIMENTO DE LINK DE 
INTERNET PARA  
 

  

MÊS 
   

 

3 
FORNECIMENTO  DE LINK  
 

  

MÊS 

   

 

4 
FORNECIMENTO DE LINK DE 
INTERNET PARA 
 

  

MÊS 

   

 
5 

FORNECIMENTO DE LINK DE 
INTERNET PARA  

  
MÊS 

   

 
6 

FORNECIMENTO DE LINK DE 
INTERNET PARA 
 

  
MÊS 
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7 
   

MÊS 

   

 
8 

FORNECIMENTO DE LINK DE 
INTERNET PARA 

 
08 

 
MÊS 

   

  

9 
FORNECIMENTO DE LINK DE 
INTERNET PARA  

 

 
 

MÊS 

   

 
 

10 

FORNECIMENTO DE LINK DE 
INTERNET PARA 
 

 MÊS    

 

11 
FORNECIMENTO DE LINK DE 

INTERNET PARA 
  

MÊS 
   

12 
FORNECIMENTO DE LINK DE 
INTERNET PARA  

 MÊS 
   

13 
FORNECIMENTO DE LINK DE 
INTERNET  PARA 

 MÊS 
   

 

14 
FORNECIMENTO DE LINK DE 
INTERNET PARA 

  

MÊS 

   

 
15 

FORNECIMENTO DE LINK DE 
INTERNET PARA 

  
MÊS 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 
(c/ firma reconhecida - observado disposto no item 18.2.) 
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  ANEXO VII – MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL  

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e-mail e fax) 

 

 
Dados pessoais do(s) representante(s) e/ou procurador(es) da futura CONTRATADA, indicando(s) 
para assinatura do Contrato: 

 
NOME: 

NACIONALIDADE: 

ESTADO CIVIL : 

PROFISSÃO : 

RG : 

CNPF : 

DOMICÍLIO : 

CIDADE: 

UF : 

FONE : 

FAX : 

E-MAIL : 
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  ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES  
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e-mail e fax) 

 
Local e data 
Ilmo. (a) Sr. (a) 
Pregoeira e equipe 
Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N°    /PREFEITURA MUNICIPAL COCAL DE TELHA/PI cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES PARA ACESSO À REDE DE INTERNET POR MEIO LINK DEDICADO 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA/PI  

 
Prezados Senhores, 

 

Declaramos para os devidos fins que dispomos de instalações localizadas em 
   (endereço completo), composta de ( ) 
equipamento(s)  de fax,           (  ) linha(s) telefônica(s),  (  ) computador(es) e 
Internet. 

 

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 
Edital da licitação e seus anexos. 
A  (nome   da   empresa),   inscrita   no CNPJ  n.º  , por intermédio de seu 
representante  legal  que   esta  subscreve,  o(a)  Sr.(a)   , portador(a) da Carteira de 
Identidade n.º  e do C.P.F. n.º  , DECLARA, sob as penas da Lei, que por 
ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal 
adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

  

PROPONENTE 
CNPJ 

Representante Legal da Empresa 
CPF 

(assinatura legível ou seguida de carimbo) 
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  ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO – EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA  
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e-mail e fax) 

 
Local e data 
Ilmo. (a) Sr. (a) 
Pregoeira e equipe 
Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° /PREFEITURA MUNICIPAL COCAL DE TELHA/PI cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES PARA ACESSO À REDE DE INTERNET POR MEIO LINK DEDICADO 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA/PI  

 
DECLARAÇÃO 

 
 

Empresa  ,  com  sede na Rua  ,  na cidade de   Estado  , 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº  , por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)  , portador (a) da Carteira de Identidade Registro Geral nº 
  e do Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o nº  DECLARA, para fins 
do disposto no inciso V do at. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei nº 9.854, 
de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 
 
 
 
 

 

Assinatura 
(c/ firma reconhecida - observado disposto no item 18.2.) 

 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal 
(legível ou seguida de carimbo) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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  ANEXO X – FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO  
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e-mail e fax) 

 
Local e data 
Ilmo. (a) Sr. (a) 
Pregoeira e equipe 
Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N°   /PREFEITURA MUNICIPAL COCAL DE TELHA/PI cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES PARA ACESSO À REDE DE INTERNET POR MEIO LINK DEDICADO 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA/PI  

 

DECLARAÇÃO 

 
 

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente 
para fins de prova em processo licitatório, junto a Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI, sob as 
penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para 
participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei n.º 8.666/93. 
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

 
 
 
 
 
 

 

Assinatura 
(c/ firma reconhecida - observado disposto no item 18.2.) 
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  ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE  
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e-mail e fax) 

 
Local e data 
Ilmo. (a) Sr. (a) 
Pregoeira e equipe 
Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N°    /PREFEITURA MUNICIPAL COCAL DE TELHA/PI cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES PARA ACESSO À REDE DE INTERNET POR MEIO LINK DEDICADO 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA/PI  

 
 

DECLARAÇÃO 

 
 

A....................(Razão Social da empresa).................., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas sob o nº.............................., localizada à............................., DECLARA, para fins de 

participação na licitação  PREGÃO PRESENCIAL nº  , promovida pela Prefeitura Municipal de 

Cocal de Telha/PI, e sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar com a 

Administração Pública, bem como se obriga a declarar a superveniência de fato impeditivo da 

habilitação, em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
 

 
Assinatura 

(c/ firma reconhecida - observado disposto no item 18.2.) 
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  ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE  
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e-mail e fax) 

 
Local e data 
Ilmo. (a) Sr. (a) 
Pregoeira e equipe 
Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 2018.05.10.01/PREFEITURA MUNICIPAL COCAL DE TELHA/PI 
cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ACESSO À REDE DE INTERNET POR MEIO LINK DEDICADO 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA/PI  

 
 

  (empresa)  , neste ato representada por (nome do responsável ou representante legal) 
  abaixo assinado, declara garantir a proposta apresentada. 

 
A empresa está ciente que quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no 
Sicaf, ou no sistema de cadastramento de fornecedores do município, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 
 
 
 
 

Assinatura 
(c/ firma reconhecida - observado disposto no item 18.2.) 
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  ANEXO XIII – TERMO DE COMPROMISSO  

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e-mail e fax) 
 

Local e data 
Ilmo. (a) Sr. (a) 
Pregoeira e equipe 
Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2018 PREFEITURA MUNICIPAL COCAL DE TELHA/PI 
cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ACESSO À REDE DE INTERNET POR MEIO 
LINK DEDICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COCAL DE 
TELHA/PI . 

 
 
 

 

  (empresa)  ,  inscrito   no   Cadastro   Nacional   de   Pessoas   Jurídicas   sob   o   
n.º    , vem por seu(s) representante(s) abaixo(s) assinado(s), declarar 
que se compromete a manter toda estrutura profissional ofertada, e, com todas as formalidades 
exigidas, no prazo estipulado no edital do PREGÃO PRESENCIAL      

 
 
 
 

 

Assinatura 
(c/ firma reconhecida - observado disposto no item 18.2.) 
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   ANEXO XIV - DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA LICITANTE  
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e-mail e fax) 
Local e data 
Ilmo. (a) Sr. (a) 
Pregoeira e equipe 
Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2018 PREFEITURA MUNICIPAL COCAL DE TELHA/PI 
cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ACESSO À REDE DE INTERNET POR MEIO 
LINK DEDICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COCAL DE 
TELHA/PI  

 
 

Declaro que a empresa ......................................................., inscrita no CNPJ nº 
.............................., inscrição estadual/municipal ......................, sediada ........................, possui 
os seguintes contratos com a iniciativa privada e a administração pública: 

 

Contratante Vigência Contratual 
Valor anual da 

contratação 
1/12 avos da contratação 

    

    

Total de compromissos assumidos  
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  ANEXO – XV - MINUTA DO CONTRATO  

CONTRATO Nº XXXXXX/2018/ PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA/PI ORIUNDO DO 

PREGÃO PRESENCIAL N°      
PROCESSO ADM Nº      

 
CONTRATO DE SERVIÇO CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE 
TELHA/PI, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ACESSO À 
REDE DE INTERNET POR MEIO LINK DEDICADO 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA/PI  – BASE 
LEGAL:  LEI  10.520/02, subsidiária à Lei 8.666/93 E 
ALTERAÇÕES 
. 

 

 
,  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA/PI, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. com sede na , Bairro: Centro Cocal de Telha/PI CEP: 
64.278-000, neste ato representado pelo(a) 
    do   Município   De   COCAL DE TELHA  Sr(a).  , 
residente   e   domiciliado   na   cidade   de   Cocal de Telha/PI,   denominado   de   CONTRATANTE   
e 
      inscrita  no  Cadastro  Nacional  de   Pessoa   Jurídica   sob   o 
nº.   , com sede  ,aqui denominada 
de CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal    , 
brasileiro,  inscrito  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Física  sob  o  nº   Residente e 
domiciliado  , RESOLVEM celebrar este contrato, perante as testemunhas e em 
conformidade com as disposições contidas na lei no 8.666/93, e suas alterações, no PREGÃO 
PRESENCIAL N° 24/2018 e seus anexos, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste 
contrato, independentemente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL: O presente Processo de PREGÃO 
PRESENCIAL tem como objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ACESSO À REDE DE INTERNET POR 
MEIO LINK DEDICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA/ 
atendendo as especificações e disposições deste Edital e do Termo de Referência e demais anexos. 

 

1.1. O presente contrato decorre de proposta vencedora, apresentada pela CONTRATADA, para 
o PREGÃO PRESENCIAL, atendendo ao Edital Nº.    de PREGÃO PRESENCIAL / Termo de 
Referência e anexos, expedido pela CONTRATANTE, os quais fazem parte integrante do presente 
contrato para todos os efeitos legais. Aplicam-se a este contrato administrativo, todas as disposições 
contidas na Lei Federal Nº. 8.666/93, suas posteriores alterações, utilizando-se este ordenamento para 
dirimir casos omissos. 
1.2. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, e compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS, PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
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2.1 O presente contrato tem sua vigência por até ____     de  ____   de ____, a partir da data da 

assinatura do termo contratual; 

2.2 Os pagamentos serão efetuados conforme estabelecido no TERMO DE REFERÊNCIA. 

2.3 Os serviços ora contratados a CONTRATANTE pagará à CONTRATRADA o valor abaixo 

especificado em parcelas de acordo com o serviço prestado e em conformidade com a apresentação 
da Nota Fiscal/Fatura dos serviços, devidamente atestados e autenticados pelo setor competente. 
2.4 O valor do presente contrato, perfaz o montante global de R$  ( ). 
2.5 A CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal relativa aos serviços efetivamente entregues a 
Secretaria requisitante até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para 
fins de conferência e atestação do serviço. 
2.6 A fatura constará dos serviços efetivamente prestados no período de cada mês, cujo valor será 
apurado através de relatório mensal. 
2.7 O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) 
CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura. 

2.8 No corpo da Nota Fiscal devem estar mencionadas à descrição do serviço e demais informações 
julgadas pertinentes, sendo desejável que o número do CNPJ constante da Nota Fiscal, seja o mesmo 
constante de sua documentação apresentada na licitação. 
2.9 A Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI fica reservada o direito de não efetivar o pagamento 
se a prestação de serviço não ocorrer em conformidade com as especificações estipuladas. 
2.10 O pagamento será condicionado à apresentação da comprovação de regularidade junto às 
receitas Federal, Estadual e Municipal, além do FGTS e CNDT, devidamente atualizada. 
2.11 Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 
obrigação por parte do Contratado, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção 
monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
3.1 As despesas decorrentes do presente processo deverão correr por  conta  das  seguintes dotações 
orçamentárias, para Exercício de 2018: ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO /FPM/ ICMS//FEP/ RP 
/PAB /FUS / CRAS/CREAS/BOLSA FAMILIA/CRIANÇA FELIZ/e FMAS 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: devidamente justificado, o contrato é 

alterável, nas condições previstas no art. 58, I, e art. 65, I “b”, II “a”, “c”, “d” e § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

Os preços são firmes e irreajustáveis pelo período da vigência do contrato. Caso o prazo exceda, os 

preços contratuais poderão ser reajustados, tomando por base a data da apresentação da proposta, 

com base no IGPM – Índice Geral de Preços do Mercado ou outro equivalente que venha a substituí- 

lo, caso esse seja extinto. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO E DA ACEITAÇÃO: A CONTRATANTE fiscalizará a 

prestação de serviço contratado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, através de servidor indicado 

pela Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI. 

 
5.1 A CONTRATADA, quando requisitada, prestará informações e esclarecimentos que 

demonstrem o efetivo cumprimento do compromisso avençado. 
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5.2 Serão aceitos somente o descrito e solicitado no Edital e anexos que correspondam à fiel 
execução do Contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: São obrigações da CONTRATADA, de 

outras previstas ou decorrentes deste contrato: 

6.1 Os serviços deverão ser rigorosamente àqueles descritos no PREGÃO PRESENCIAL, não 
sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele. 
6.2 Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente às requisições 
e especificações do TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da solicitação através de ordem de 
fornecimento do Setor solicitante. 
6.3 Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de  
pessoal necessário. 
6.4 O serviço será prestado na Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI,  observando 
rigorosamente as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência; 
6.5 Cumprir fielmente o Contrato, e, que os serviços prestados sejam avençados de forma que 
atenda os interesses da Administração; 
6.6 Acatar e atender as reclamações quanto às especificações e qualidade do serviço prestado, 
sanando eventuais deficiências no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da 
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades, o que não atenda às 
especificações do contrato e cumprimento dos prazos previamente estabelecidos. 
6.7 Responsabilizarem-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou 
venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os serviços prestados, e demais custos inerentes a 
prestação do serviço e, ainda, apresentar os documentos fiscais dos serviços em conformidade com a 
legislação vigente. 
6.8 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na 
vigência do contrato, objeto do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato, observado o art. 65 da Lei n.º 8.666/93; 
6.9 Prestar o serviço através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por 
quaisquer danos ou faltos que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a 
Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI solicitar a substituição daqueles cujo os serviços sejam 
julgados inconvenientes. 
6.10 Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se 
prejudiquem o bom andamento e uma boa prestação de serviço. 
6.11 Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção do contrato, prestando, prontamente, os 
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, permitindo o livre acesso dos que dela 
forem incumbidos a quaisquer dependências e locais de trabalho fornecendo-lhes relatórios e 
quaisquer informações e documentos que pelos mesmos lhe vierem a ser solicitados, bem como a 
atender as exigências que forem feitas; 
6.12 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, 
oriundos de atos praticados por seus advogados, empregados ou prepostos, durante a execução do 
Contrato; 
6.13 Emitir, quando solicitado pela CONTRATANTE, relatório de todo o objeto do Contrato, 
contendo todas as informações relacionadas ao escopo do serviço prestado, os quais deverão ser 
atestados pelo fiscal e gestor do Contrato para fins de cobrança; 
6.14 Responder perante a Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI, mesmo no caso de ausência 
ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos 
seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por 
empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a 
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terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel 
observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes. 
6.15 Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o 
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre os serviços inclusive as 
contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de 
trabalho etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI por 
eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA 
com referência às suas obrigações não se transfere a Prefeitura Municipal de Cocal de Telha/PI. 
6.16 Responder, com relação aos seus empregados ou prepostos, pelas obrigações decorrentes 
da legislação trabalhista, social ou previdenciária, neste particular de conformidade com o disposto no 
art. 4º. da Lei nº 9.032/95, que alterou o artigo 71 da Lei nº 8.666/93; 
6.17 Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, 
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO; 
6.18 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
6.19 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
6.20 Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, 
Estado, Município ou terceiros, decorrentes da contratação. 
6.21 Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das 
Leis do Trabalho e legislação pertinente. 
6.22 Manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
6.23 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 
os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 
Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigido no edital, ou dos pagamentos devidos à 
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 
6.24 Após emissão da Ordem de fornecimento, a licitante contratada terá o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, para início d a prestação de serviço solicitado pela Prefeitura Municipal de Cocal de 
Telha/PI. 
6.25 Apresentar mensalmente à contratante os comprovantes de pagamento pontual das verbas 
trabalhistas e de recolhimento dos encargos sociais relativos a todos os empregados vinculados ou 
contratados, dentre eles salários e verbas trabalhistas, vale transportes e auxilio alimentação, 
contribuições para FGTS e INSS, décimo terceiro salário e férias; 
6.26 Entregar à contratante em até 10 dias após o início do fornecimento dos serviços cópia dos 
seguintes documentos: carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS devidamente anotada dos 
empregados contratados, livro de registro de empregados contendo os registros de todos os 
empregados contratados; Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA específico; atestados de saúde ocupacional de todos os 
empregados; comprovação de treinamento especifico para as funções a serem executadas, quando a 
legislação pertinente exigir; recibos de fornecimento de equipamentos de proteção individual a todos 
os empregados. 
6.27 A CONTRATADA deverá disponibilizar central de atendimento para comunicação de falhas e 
inoperâncias do circuito/porta de acesso. O atendimento deverá ser prestado através de ligação 
telefônica gratuita, disponível 24h (vinte e quatro horas) por dia, sete dias por semana; 
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6.28 Qualquer interrupção programada pela CONTRATADA deverá ser comunicada com pelo 
menos 07 (sete) dias de antecedência e com aprovação da Prefeitura Municipal, sendo que o tempo 
de interrupção não poderá ser superior a 03 (três) horas; 
6.29 Mensalmente, a empresa contratada deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal de 
Serviços, relatório técnico apontando as paralisações, bem como os respectivos descontos financeiros 
em função das paralisações. 

 
CLÁUSULA SETIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE além de outras previstas ou decorrentes 

deste Contrato: 

7.1 Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato e emissão da ordem de serviço, com 
base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
7.2 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 
7.3 Efetuar o pagamento dos Documentos de Cobrança, no prazo acertado nas condições de 
pagamento, desde que os mesmos sejam apresentados na conformidade nas normas contratuais e 
observem as exigências da legislação aplicável; 
7.4 Permitir o livre acesso dos empregados, encarregados e/ou prepostos da CONTRATADA 
para a execução do contrato; 
7.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
empregados, encarregados e/ou prepostos da CONTRATADA, desde que inerentes ao objeto do 
Contrato; 
7.6 Acompanhar a execução da prestação de serviço, do objeto contratado, bem como atestar 
nas notas fiscais/fatura com o efetivo cumprimento do objeto contratado e o seu aceite; 
7.7 Aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário; 
7.8 Comunicar à Contratada as eventuais irregularidades observadas na prestação do serviço 
para adoção das providências saneadoras; 
7.9 Acompanhar a prestação do serviço, por meio de fiscalização, a quem caberá, também, todos 
os contatos junto à Contratada; 
7.10 Pela inexecução parcial ou total do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à 
CONTRATADA as penalidades de constantes do art. 86 e 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
7.11 A multa contratual fica estabelecida em 10% (dez por cento) do valor total do contrato; 
7.12 O valor das multas será descontado diretamente de quaisquer créditos porventura existentes 
em favor da CONTRATADA, junto quaisquer órgãos ou entidades integrantes da Administração 
Pública Municipal, a critério do CONTRATANTE. 
7.13 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela 
contratada. 
7.14 Fazer cumprir os termos da Lei 8.666/93, no que diz respeito ao equilíbrio econômico 
financeiro durante a execução do contrato. 
7.15 Modificar o contrato unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitados os direitos da CONTRATADA. 
7.16 Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei 
8.666/93. 
7.17 Reter a remuneração mensal da Contratada caso essa não comprove o cumprimento das 
obrigações trabalhistas e previdenciárias em relação aos empregados contratados para execução do 
encargo contratual, devendo caso seja constatado o inadimplemento, providenciar o pagamento no 
prazo máximo de 10 (dez) dias contados a partir do primeiro dia útil após o inadimplemento da 
respectiva verba ou contribuição por parte da empresa contratada. 
7.18 A Contratante poderá reter a remuneração mensal da Contratada caso essa não comprove o 
cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias em relação aos empregados contratados 
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para execução do encargo contratual, devendo caso seja constatado o inadimplemento, providenciar o 
pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias contados a partir do primeiro dia útil após o 
inadimplemento da respectiva verba ou contribuição por parte da empresa contratada. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DOS CASOS DE RESCISÃO: Constituem motivos para rescisão do contrato a 

hipótese prevista nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93. 

8.1 O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente ou por acordo entre as partes nas 
formas e condições definidas na Lei nº 8.666/93. 
8.2 Para a rescisão unilateral a CONTRATANTE deve proceder à notificação à CONTRATADA, 
por escrito, com a antecedência de 15 (quinze) dias, sem que lhe caiba qualquer ônus, dispensado 
este prazo quando o motivo da rescisão for imputável à CONTRATADA. 
8.3 A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências prevista no 
art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

9.1 A CONTRATADA estará sujeita à imputação das penalidades, abaixo referidas, conforme 
decidir o Prefeito Municipal se Cometer infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e 
da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que pela inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA ficará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
9.1.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 
9.1.2 Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso 
injustificado na providência necessária e 1% por dia após o 30º dia de atraso acumulada com as 
multas cominatórias abaixo: 
9.1.2.1 Multa de 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato por faltas médias, assim 
entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua reincidência, esse percentual 
será de 10% (dez por cento); 
9.1.2.2 Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hipóteses de inexecução total, 
com ou sem prejuízo para o ente público contratante; 
9.1.3 Suspensão temporária do direito de participar em licitação ou impedimento de contratar com 
a entidade licitante e descredenciamento no SICAF, por prazo não superior a 2 (dois) anos, entre 
outras, nas hipóteses: 
9.1.3.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 
9.1.3.2 Ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto; 
9.1.3.3 Não mantiver a proposta; 
9.1.3.4 Falhar gravemente na execução do contrato; 
9.1.3.5 Na reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão de providências 
para reparação de erros. 
9.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados, entre outros comportamentos e em especial quando: 
9.1.4.1 Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
9.1.4.2 Comportar-se de modo inidôneo; 
9.1.4.3 Cometer fraude fiscal; 
9.1.4.4 Fraudar na execução do contrato 
9.2 Também fica sujeito às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada 
que: 



 

 

                                                         Estado do Piauí 

              Prefeitura Municipal de Cocal de Telha 
                                         CNPJ:01.612.574/0001-83 
   
 END:Rua Francisco Alves Mendes 149-Centro-CEP:64.278-000- Cocal de Telha-PI –fone 086-3263-0238 

  

 

 
 

9.2.1 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
9.2.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
9.2.3 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
9.3 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 9.784, de 1999. 
9.4 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 Contratante, observado 
o princípio da proporcionalidade. 
9.5 As multas poderão ser cominadas de forma cumulativa; 
9.6 Os valores das multas aplicadas serão descontados “ex-officio” de qualquer crédito existente 
da CONTRATADA, junto à CONTRATANTE, ou cobrado administrativa ou judicialmente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO 

O presente Contrato confere a CONTRATANTE as prerrogativas dos incisos I a V, do art. 58 e art. 77, 

da lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

11.1 Os valores devidos à CONTRATADA serão pagos por meio de transferência bancária em 

moeda corrente do país, considerando o efetivo pagamento a data da ordem de pagamento efetuada 
ao estabelecimento bancário pela CONTRATANTE, no caso de vir a ser adotado o pagamento por 

ordem bancária ou o crédito em conta corrente. 
11.2 A CONTRATANTE designará um servidor qualificado, para exercer a fiscalização deste 
Contrato, obrigando-se a CONTRATADA a acolher e cumprir de imediato as recomendações 
determinadas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

12.1 Aplicam-se ao presente contrato dos documentos abaixo relacionados de conhecimento de 
ambas as partes independentemente de transcrição: 
12.1.1 Instrumento Convocatório do PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.05.10.01 e seus Anexos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

13.1 O presente Contrato tem a natureza de contrato administrativo na forma da Lei nº 8.666/93, 
regulando-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, 
os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
13.2 Os casos omissões serão dirimidos por acordo entre as partes, respeitados as normas e 
princípios da legislação aplicável. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS CONDIÇÕES DE REGULARIDADE 

14.1 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contratado, em 
compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas por aqueles que pretendem contratar com a Administração Pública, para o ramo 
pertinente, como previsto nos artigos 27 a 31, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Capitao de Campos 

/PI, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de quaisquer 

medidas judiciais, pertinentes ao presente contrato. 

Por acordarem com os seus termos, este ajuste é assinado pelas partes contratantes, em três vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas que, igualmente, o assinam. 

 
Cocal de Telha/PI    ,de    de 2018. 

 

  

CONTRATANTE 
 
 
 

CONTRATADA 
 
 

 

Testemunhas:  

Nome: 
 
CPF: 

Nome: 
 
CPF: 

 
 


