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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 035/2021 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº014/2021 
 
 

A PREFEITURA DE IGUAPE, estabelecida à Avenida Adhemar  de  Barros, n.º  1.070–  
Porto do Ribeira – Iguape/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 45 . 550 . 167 / 0001 - 64 , 
através do Senhor Prefeito,  WILSON ALMEIDA LIMA,  no uso  de suas atribuições  legais, 

torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade 
de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO  GLOBAL – Processo n.º 035/2021, para 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS (OSPF/MPLS/VPN/EoIP) COM 
58 LINKS DE REDE DE DADOS DE 100MBPS FULL DUPLEX, DE ACESSO A GESTÃO DO 
MUNICÍPIO E COM A ENTREGA TOTAL DE 58 LINKS DE ACESSO A INTERNET,  PELO 
PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. As especificações detalhadas encontram-se no ANEXO I 
deste edital. 

 
A Administração não emitirá qualquer nota de empenho sem prévia existência do respectivo 

crédito orçamentário. 

 
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as 

alterações posteriores e Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014. 

 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório  e  ANEXOS, 

que dele fazem parte integrante. 

 
A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, declaração de microempresa 

ou empresa de pequeno porte (se for o caso) e os envelopes contendo a proposta e os 

documentos de habilitação serão recebidos até o dia 09/06/2021, no seguinte  endereço:  

Avenida Adhemar de Barros, nº 1.070 – Bairro Porto do Ribeira – Iguape/SP – Setor 

de Protocolo até as 9h30m. 

 

O INÍCIO do CREDENCIAMENTO se dará no dia 09/06/2021 a partir das 10h00 e  o  

TÉRMINO do CREDENCIAMENTO, se dará com a abertura do primeiro Envelope – 

Proposta de Preços, com início previsto para às 10h30m. Este horário poderá ser 

dilatado, desde que haja licitantes presentes a serem credenciados. 

 
A sessão de processamento do pregão será realizada no seguinte local e  endereço: 

PREFEITURA DE IGUAPE – Auditório, sito a Avenida Adhemar de Barros, 1.070 – Porto   

do Ribeira – Iguape/SP, iniciando-se no dia 09/06/2021 com início previsto para às  10h00   

e  será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do 

processo em epígrafe 
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Os   envelopes   contendo   a   Proposta,   os   documentos   de   Habilitação,   a    declaração   
de   pleno atendimento aos requisitos de habilitação e a declaração de microempresa ou 
empresa de pequeno porte (se for o caso), serão recebidos no endereço acima mencionado, na 
sessão pública de processamento do Pregão, conforme a seguinte programação: 

 

 
A programação acima e seus respectivos horários poderão sofre alterações em virtude do 

desenvolvimento da sessão. O Pregoeiro informará previamente a mudança da programação e 

dos horários para ciência de todos os participantes. 

1 - DO OBJETO 
1.1- A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, 
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS 
(OSPF/MPLS/VPN/EoIP) COM 58 LINKS DE REDE DE DADOS, DE 100MBPS FULL DUPLEX 

DE ACESSO A GESTÃO DO MUNICÍPIO E COM A ENTREGA TOTAL DE 58 LINKS DE ACESSO 
A INTERNET, NO MUNICÍPIO DE IGUAPE /SP,  PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.                                                                                                                                                            
, conforme especificações constantes no ANEXO I, que integra este Edital. 

1.2. - O valor estimado para o certame é de R$ 358.011,60 ( trezentos e cinquenta e oito 

mil, onze reais e sessenta centavos), conforme estimativa prévia de preços constante no  

Processo Administrativo n.º 035/2021. 

1.3. - As despesas decorrentes do presente contrato, serão pagas com recursos previstos no 

orçamento vigente, conforme disponibilidade financeira dos recursos de acordo com a 

seguinte classificação econômica: 

a)DEPARTAMENTO DE TURISMO 

a.1)- Unidade   Orçamentária:  02.11.00;   Funcional   Programática:  23.695.0017.2011;  

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00; Ficha 128; Destinação de Recursos: 01.110.0000; 

b)DEPARTAMENTO DE CULTURA 

b.1)- Unidade   Orçamentária:  02.11.00;   Funcional   Programática:  13.392.0017.2013;  

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00; Ficha 123; Destinação de Recursos: 01.110.0000; 

c)DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

c.1)- Unidade   Orçamentária:  02.12.00;   Funcional   Programática:  10.302.0021.2435;  

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00; Ficha 156; Destinação de Recursos: 01.310.0000; 

 

 

Recebimento da Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, A 
Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (se for o caso) e Envelopes 
de Proposta e Habilitação: até o dia 09/06/2021 
CREDENCIAMENTO: início às 10h00 do dia 09/06/2021. 

 
TÉRMINO DO CREDENCIAMENTO se dará com a abertura do primeiro Envelope – 
Proposta de Preços, com início previsto para as 10h30m. Este horário poderá ser 
dilatado, desde que haja licitantes presentes a serem credenciados. 

 
INÍCIO PREVISTO DA SESSÃO PÚBLICA: às 10h00 do dia 09/06/2021. 
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d)DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

d.1)- Unidade   Orçamentária:  02.05.00;   Funcional   Programática:  12.361.0098.2429;  

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00; Ficha 090; Destinação de Recursos: 05.200.0001; 

e)DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

e.1)- Unidade   Orçamentária:  02.02.00;   Funcional   Programática:  04.122.0003.2004;  

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00; Ficha 030; Destinação de Recursos: 01.110.0000; 

 

 2. - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1- Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente 

ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei e que atendam às exigências de 

habilitação. 

2.2. - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

a) Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 
dissolução; 

a.1) Para empresas que estejam em processo de  recuperação  judicial, estas  deverão   
apresentar, o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, 
sem prejuízo do atendimento a todos os  requisitos de habilitação econômico-financeira 
estabelecidos no edital, conforme Súmula nº 50 do TCSP. 
 

SÚMULA Nº 50 –“Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a participação 

de empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida a 

apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo 

competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação 

econômicofinanceira estabelecidos no edital. ” 

 

b) De  empresas  suspensas  temporariamente de participar em licitação e impedidas  

de  contratar com a PREFEITURA DE IGUAPE, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei nº 

8.666/93; 

 

c) De empresas declaradas inidôneas para licitar  ou  contratar    com    os   órgãos  e  

entidades   da Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei nº 

8.666/93; 

 

d) Que estejam reunidas  em  consórcio  e  sejam controladoras coligadas ou 

subsidiárias entre si, ou ainda, quaisquer outras formas de constituição em grupo; 

e) Estrangeiras que não funcionem no País. 

2.3. - A participação  no  presente certame implica na  inexistência  de  sanção  de  

declaração  de inidoneidade, respondendo por má fé a participação nesta condição. 
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2.4- -  VISITA TÉCNICA 

2.4.1- A visita técnica poderá ser efetuada pelas licitantes interessadas em participar do 

certame, para conhecimento do local onde serão executados os serviços, mediante 

agendamento pelo telefone nº (13) 3848 –6814 -Divisão de Informática, e ser realizada até o 

último dia anterior à data prevista para cadastro das propostas. 

2.4.2- A visita técnica será acompanhada por funcionário da Prefeitura (responsável pela 

Divisão de Informática). 

2.4.3-A realização da visita técnica será opcional das licitantes interessadas em participar 

do certame, sendo que a empresa que optar por não realizar a visita técnica deverá cumprir 

o contrato na integra e não poderá alegar desconhecimento dos locais indicados para 

prestação dos serviços nem tampouco fazer recusa da execução nos locais mencionados. 

 

2.4.4- O profissional indicado para visita técnica deverá apresentar credenciamento (simples 

sem autenticação ou reconhecimento de firma) o qual lhe confira poderes para tanto, 

assinado pelo(s) representante(s) legal(is) da licitante. 

 

2.4.5- Após realização da visita a Divisão de Informática fornecerá o competente atestado 

de visita. Considerando que a visita é opcional, não será exigida apresentação do atestado 

junto aos documentos de habilitação, nem proposta. 

 
3. - DO CREDENCIAMENTO 

 

Somente serão credenciados representantes de empresas cujas as atividades sejam compatíveis com 

o presente certame. 

3.1- Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Tratando-se de representante legal, (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado),  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; 

b) Tratando-se de procurador, instrumento público de procuração ou instrumento 

particular com firma reconhecida do representante legal que o assina,  do qual constem  

poderes específicos  para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir 

de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,  

acompanhado  do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove 

os poderes do mandante para a outorga. 

3.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 

de identificação que contenha foto. 

3.2.1- Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que 

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

3.2.2.- O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro devidamente 

credenciado; 
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3.3- A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

3.4 - O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, 

não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, 

ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a 

intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, 

o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação 

das propostas e apuração do menor preço. 

3.5 - A título de sugestão, o Edital traz em seu ANEXO V, modelo de credenciamento. 
 

4. -  DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO  DE PLENO  ATENDIMENTO  AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA  OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE, DA PROPOSTA, E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

4.1. - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com 

modelo estabelecido no ANEXO VI do Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 

e 2. 

4.2.  -  Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 

4.2.1. - Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da 

preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser feita de acordo  com  o 

modelo estabelecido no ANEXO  VIII deste Edital, e apresentada fora dos Envelopes nº 1 

(Proposta) e nº 2 (Habilitação). 

4.2.2. - A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei 

Complementar n.º 123/06, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código 

Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas 

previstas em lei, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação do 

licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação. 

4.2.2.1. - A falta de apresentação da Declaração exigida no item 4.2.1 ou sua imperfeição, 

não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei 

Complementar nº 123/06. 

 

4.3. - A proposta e os documentos  para  habilitação  deverão  ser  apresentados,  

separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, 

além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

 
A PREFEITURA DE IGUAPE ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 PROCESSO N.º 035/2021 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA PREVISTA PARA AS 10h00 do dia 09/06/2021  

NOME DA PROPONENTE: 

 
A PREFEITURA DE IGUAPE ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 PROCESSO N.º 035/2021 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA PREVISTA PARA AS 10h00 do dia 09/06/2021  

NOME DA PROPONENTE 
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4.4. - A proposta deverá ser elaborada preferencialmente,  em papel timbrado da empresa  e  

redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem  

rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada, e assinada pelo representante legal da 

licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração, preferencialmente com suas páginas 

numeradas sequencialmente. 

4.5. - Os documentos necessários à habilitação e credenciamento deverão ser apresentados 

em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, cópia 

acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de 

Apoio, cópia autenticada de publicação por órgão da Imprensa Oficial, conforme artigo 32 

da Lei Federal n.º 8666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8883/94, ou ainda emitidos via 

INTERNET, condicionados  à verificação da sua autenticidade pelo Pregoeiro ou Membro da 

Equipe de Apoio. 

 
5. - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

5.1 - A proposta de preço deverá ser elaborada conforme o modelo do Anexo II deste 

Edital, que deverá conter os seguintes elementos: 

5.1.1 - A denominação; CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, endereço/CEP, 

telefone/fax, e-mail, data e assinatura do representante legal da licitante; 

5.1.2 - Número do Pregão; 

5.1.3 - Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações 

do Termo de Referencia – ANEXO I deste Edital; 

5.1.4 - Preço unitário e total do item, em moeda corrente nacional, em algarismos, 

apurado à data de sua apresentação. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do 

lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: seguros, transportes, tributos de 

qualquer natureza, encargos trabalhistas e previdenciários e todas as despesas, diretas ou 

indiretas. 

5.1.5 - Prazo de validade da proposta, de no mínimo 60 (sessenta) dias. 

5.2 -  Não serão admitidas ofertas de serviços que não atendam as especificações  

mínimas do objeto licitado e contendo mais de uma cotação para o item sob pena de 

desclassificação do item e/ou da proposta. 

5.3. O preço ofertado deverá ser apresentado com precisão de duas casas decimais e 

permanecerá fixo e irreajustável, exceto na ocorrência dos fatores de que trata o § 8º, do Artigo 

65, da Lei 8.666/93. 

5.4 - Toda documentação apresentada deverá estar LEGÍVEL, para dirimir dúvidas, a 

Equipe de Apoio, ou Pregoeiro poderá exigir a apresentação dos documentos originais ou 

autenticados. 

5.4.1 - A licitante deverá observar os descritivos de cada item constantes deste 

edital, a apresentação de proposta subentende que o licitante observou os descritivos e 

que  cumpre plenamente as exigências do edital. 
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5.5 - Não será obrigatório a apresentação de proposta para todos os itens, podendo a 

licitante apresentar proposta somente para os itens de seu interesse. 

5.6 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista para cada item deste Edital. 

5.7 - Caso haja erro de multiplicação e/ou soma na proposta apresentada, esta será 

corrigida considerando os valores unitários como corretos, ato em que o Pregoeiro fará 

constar na ata de julgamento. 

5.8 - A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do objeto desta 

licitação, será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a 

licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas. 

5.9 - O valor total estimado para o certame é de R$ 358.011,60 ( trezentos e cinquenta 

e oito mil, onze reais e sessenta centavos). Os licitantes deverão ofertar seus preços 

unitários, conforme praticado no mercado. 

5.9.1 - A  Administração municipal irá comparar  os  preços  ofertados  com  os  valores   
apurados em sua pesquisa de mercado. Ficam franqueadas vistas aos autos. 

 Os subitens 5.9 e 5.9.1. encontram amparo no Art. 3º da Lei 10.520/02 (fase preparatória do 
Pregão). 

 
6. - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 “HABILITAÇÃO” 

a.  - Envelope nº 02 "Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os 

quais dizem respeito a: 

6.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

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

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

documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

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

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

6.1.1.1. - Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d” deste subitem 6.1.1. não  

precisarão constar no Envelope nº 02 “Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão. 

6.1.2- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/ Operacional  

 
a) Comprovação da licitante de possuir registro ou inscrição, no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e urbanismo – CAU, 

da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados. 

 
a.1) No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos 
no CREA ou no CAU do Estado de São Paulo, deverão ser providenciados os respectivos vistos 
deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato. 

 



Pregão Presencial n.º 008/2021 

 
  

  

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP CEP: 11920-000 

Fone: (13) 3848-6810    licitacao@iguape.sp.gov.br 

 

 

b) Comprovação de aptidão e idoneidade da licitante, que deverá ser apresentada através de 

certidão, ou atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando 

o fornecimento satisfatório dos serviços semelhantes às licitadas; 

 

b.1) A Prefeitura Municipal de Iguape, reserva-se o direito de fazer diligência (caso julgue 
necessário) quanto as informações contidas no Atestado de Capacidade Técnica. 

6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de pedido de recuperação judicial, concordata ou falência, expedida 

pelo distribuidor da sede do(a) proponente, ou execução patrimonial, expedida no domicílio 

do(a) licitante. 

a.1) Para empresas que estejam em processo de recuperação judicial, estas deverão 

apresentar, o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, 

sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira 

estabelecidos no edital, conforme Súmula nº 50 do TCSP. 

SÚMULA Nº 50 –“Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a participação 

de empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida a apresentação, 

durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e 

em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação 

econômicofinanceira estabelecidos no edital. ” 

6.1.4 - REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 

b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão de Tributos Federais; 

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa quanto a Dívida Ativa da União, 

dentro do prazo de validade. 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante: 

pela apresentação da Certidão relativa aos Débitos Municipais (mobiliários), dentro do prazo 

de  validade. 

d) Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social “CND” – Certidão Negativa ou 

Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débito – Via Sistema Informativo (INTERNET) da 

Previdência Social (INSS) – dentro do prazo de validade. 

As regularidades constantes nas alíneas “b” e “d” poderão ser comprovadas 

concomitantemente através da nova certidão, regulamentada pela Portaria 358 de 05/09/14 

e Decreto 8302 de 04/09/2014. 

e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio das certidões negativas ou 

positivas com efeitos negativos  referente aos débitos não inscritos, bem como Certidão 

Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Fiscais relativos ao ICM/ICMS 

inscritos na Dívida Estadual, expedida pela Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, ou 
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certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 03 de 13 de Agosto de 2.010 

(Procuradoria Geral do Estado – Coordenadoria da Dívida Ativa); ou ainda, Certidão de Isento 

emitido pela Receita Estadual. 

f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do “CRF” 

– Certificado de Regularidade do FGTS expedido pela Caixa Econômica Federal, Certidão 

Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débito dentro do prazo de validade. 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

TRABALHISTAS, OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS 

TRABALHISTAS (CNDT) – expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, com data de validade 

de no máximo 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. 

6.1.5- OUTRAS COMPROVAÇÕES 
a) Termo de opção e Declaração para microempresa e empresa de pequeno porte assinada 

por representante legal da licitante ou por procurador, munido de procuração hábil, nos 

termos da Lei, conforme modelo do ANEXO VIII, caso o(a) proponente pretenda usufruir do 

tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, 

alterada pela Lei Complementar nº147, de 7 de agosto de 2014; 

a.1) A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar 
nº 123/06, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem 
prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas 
em Lei, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação do licitante, se 
o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação. 
 
a.2.) A falta de apresentação da declaração exigida no subitem 6.1.5 alínea “a” ou sua 
imperfeição, não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios 
da Lei Complementar nº 123/06. 
 
b) DECLARAÇÃO CONJUNTA (Conforme modelo do ANEXO VII) abrangendo as 

seguintes informações: 

 Declaração que a proponente cumpre os requisitos de habilitação; 

 Declaração da licitante que não possui no seu quadro de funcionários, menores de 

18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer 

tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua 

o inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 

 Declaração da licitante assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar 

ou contratar com a Administração Pública de qualquer esfera do Governo; 
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 Declaração da licitante de conhecimento das informações e que aceita todas as condições 

do Edital, para cumprimento das obrigações do objeto da licitação; 

 Declaração da licitante que não possui servidor público municipal no quadro societário 

da empresa; 

 Indicação do responsável que assinará o Contrato e Termo de Ciência e Notificação, com 

a qualificação completa e cargo que ocupa ou ocupam na empresa, nº do CPF e, se procurador 

o instrumento de mandato. 

 Declaração do licitante de que no momento da assinatura do contrato disponibilizará 

profissional de nivel superior ou nível técnico, devidamente registrado no CREA ou CAU, que 

se responsabilize pelos trabalhos objeto da licitação. A comprovação do vinculo profissional 

poderá se dar na forma da súmula 25 do TCESP. 

 Declaração do licitante de que caso seja vencedora do certame, apresentará no momento 

da assinatura do contrato, cópia autenticada do contrato de compartilhamento de infra-

estrutura com a concessionaria ELEKTRO (concessionária de energia operante no Município 

de Iguape). 

 Declaração do licitante de que no momento da assinatura do contrato, a licitante 

apresentara relação do(s) pessoal(is) técnico(s) que executarão os serviços, devendo comprovar 

que os mesmos realizaram treinamentos em NR 10 e NR 35. A comprovação do vinculo 

profissional poderá se dar na forma da súmula 25 do TCESP. 

 Declaração do licitante que caso seja vencedora do certame, apresentará no momento 

da assinatura do contrato, o TERMO DE AUTORIZAÇÃO EXPEDIDO PELA ANATEL  

PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA – SCM, ou 

equivalente. 

6.2- DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 

6.2.1- Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu 

representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 

6.2.2- A aceitação dos documentos obtidos via Internet,  ficará condicionada  à  confirmação 

de sua validade, também por esse meio, pela Equipe de Apoio ao Pregoeiro. 

6.2.3- Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, 

preferencialmente com o número do CNPJ e endereço respectivo. 

6.2.4- Na hipótese de não constar prazo de validade  nas  certidões  apresentadas,  a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 

anteriores  à data de apresentação das propostas. 

6.2.5- Os documentos deverão, se possível, ser apresentados ordenadamente, numerados 

sequencialmente por subitem da habilitação, de modo a facilitar sua análise. 

6.2.6- Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e com 

CNPJ da matriz. E se for filial todos os documentos deverão estar em nome e com CNPJ da  
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filial,exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem 

comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os  

estabelecimentos da empresa. 

6.2.7- A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão 

acarretará a INABILITAÇÃO do licitante, exceto quanto à documentação relativa à 

regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o 

disposto no subitem 6.1.4 deste edital. 

6.2.8 - O   Pregoeiro   ou   a    Equipe   de   apoio   diligenciará    efetuando  consulta   na   

Internet   junto aos   sites  dos  órgãos  expedidores  a  fim  de  verificar  a  veracidade   dos   

documentos   obtidos   por este meio eletrônico, devendo para todos os fins, constar as chaves 

de autenticação para que  se   possa verificar a autenticidade dos mesmos. 

 
7. - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 

7.1.1- Na data, horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento 

do Pregão, iniciando-se com o credenciamento  dos  interessados  em  participar  do  certame,  

com duração mínima de 30 (trinta) minutos. Será feita a conferência dos documentos de 

credenciamento  das  interessadas  e  recebidos pelo Pregoeiro os Envelopes  nº 01 – 

“PROPOSTA DE PREÇO” e nº 02 – “HABILITAÇÃO”. 

7.1.2 - Após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

7.1.3 - Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes serão rubricados pelos membros 

da Equipe de Apoio, Pregoeiro e representantes dos licitantes presentes. O Encerramento do 

credenciamento se dará com a abertura do primeiro envelope de proposta de preços. Aberto  

o(s) envelope(s) proposta seus conteúdos serão analisados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, 

no que tange a sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento 

convocatório. 

 7.2- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS. 

 7.2.1- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste 

edital e seus anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria 

sessão pelo licitante, por simples manifestação de vontade de seu representante, sendo 

desclassificadas as propostas: 

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

c) Apresentarem Irregularidades ou vícios que dificultem ou impossibilitem o seu 
entendimento; 

d)  Não   atenderem   às   disposições   do   Edital   ou  Consignarem   vantagens ou 

condições nele não  previstas; 

e) Forem manifestamente inexequíveis; 

f) Cuja proposta não atenda à especificação do Edital. 

7.3. - As  propostas   classificadas   serão    selecionadas  para   a  etapa  de  lances, com    

observância     dos seguintes critérios; 
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a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços  até   10%  (dez por cento) 

superiores àquela; 

b) Não  havendo  pelo  menos   03  (três)  propostas   na  condição   definida  na  alínea  
anterior,  serão selecionadas  as  propostas  que apresentarem os menores preços, até o 
máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 
empatadas, independentemente do número de licitantes. 
7.3.1. - Para efeito de seleção será considerado o preço global; 

7.4 - O  Pregoeiro  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. 

7.4.1- A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances  

em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até  a definição completa da ordem 

de lances. 

7.5 - Os lances deverão  ser formulados em valores globais, distintos e decrescentes,  inferiores  

à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre  os  lances  de  R$  100,00  

(cem reais). 

7.5.1- Os licitantes poderão fazer consultas à empresa, no tempo máximo de 03 (três) minutos, 

a partir da autorização do Pregoeiro. 

7.6 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances. 

7.7- Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas, na ordem crescente dos 

valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. Com base nessa 

classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte 

preferência à contratação, observadas as seguintes regras: 

7.7.1.- O Pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da 

proposta de menor valor, dentre aqueles cujos mesmos sejam iguais ou superiores até 5% 

(cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior  

ao  da melhor classificada, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de 

preferência. 

7.7.1.2. -  A  convocação   será   feita   mediante   sorteio,  no   caso  de haver proposta 

empatadas, nas condições do subitem 7.7.1. 

7.8 - Não  havendo  a  apresentação  de  novo  preço, inferior ao  preço da proposta  melhor 

classificada, serão convocadas para o exercício do  direito  de  preferência, respeitada  a  ordem  

de  classificação, as demais microempresas e empresas  de  pequeno  porte, cujos  valores das 

propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 7.7.1. 

7.9 - Caso a detentora  da  melhor oferta, de acordo  com a classificação de que trata o subitem   

7.7, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de 

preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço. 

7.10 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas 

disposições dos subitens 7.7.1 e 7.8, ou, na falta desta com base na classificação de que trata 

o subitem 7.7., com vistas à redução do preço. 

7.11- Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 
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7.11.11 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que  

será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

7.12 - Como  condição  prévia  ao  exame   da  documentação  de   habilitação  do   licitante  
detentor  da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 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 consulta nos 
respectivos cadastros. 
7.12.1 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante. 

7.12.2 - Constatada  a  existência  de  sanção, o  Pregoeiro   reputará  o  licitante inabilitado,  

  por falta  de condições de participação. 

7.12.3 -  Não  ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da  

proposta classificadas em primeiro lugar será verificada. 

7.12.4- Considerada aceitável a oferta de menor preço e verificada a inexistência  de sanções,  

será aberto o Envelope nº 02, contendo os documentos de habilitação de seu autor. 

7.13. - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 

poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 

habilitação, inclusive mediante: 

a) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

7.13.1- A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 

7.13.2- A Administração 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. 

7.14 - Para habilitação de microempresa ou empresa de pequeno porte, será obrigatória a 

apresentação dos documentos indicados no subitem 6.1.4, alíneas “a” a “g”, do item 6 deste 

Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação. 

7.14.1- Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições do subitem  

6.1.4 deste item 6 deverá comprovar regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

7.14.2 - A comprovação de que trata o subitem 6.1.4 do item 6 deverá ser efetuada mediante 

a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de 

negativas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando a partir do momento em que a licitante 

foi declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração. 

7.14.3 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.14.2., implicará 

na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos do art. 4º,  inciso  

XXIII da Lei nº 10.520/02 ou revogar a licitação (LC nº 123/06, art. 43, § 2º). 

7.15 - Se a oferta não for aceitável,  ou se a licitante desatender  as exigências  para a 

habilitação, o Pregoeiro 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 sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda 

os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

 



Pregão Presencial n.º 008/2021 

 
  

  

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP CEP: 11920-000 

Fone: (13) 3848-6810    licitacao@iguape.sp.gov.br 

 

7.16 - Todos as propostas e documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na  

sessão serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 

7.17 - Os envelopes não abertos, contendo os documentos de habilitação, ficarão à disposição  

para  retirada  no  Setor de  Licitação  da  Prefeitura de Iguape  –  Avenida Adhemar de Barros,  

n.º 1.070  –  Porto  do  Ribeira  –  Iguape/SP,   durante  30  (trinta)    dias   após   a   

publicação   da homologação. Os envelopes não retirados neste prazo serão inutilizados. 

7.18 - Se não houver tempo suficiente para abertura  dos envelopes Proposta e Documentação   

em um único momento, ou ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem 

dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a 

continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente. 

7.19 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 

necessárias à análise das propostas, da documentação e declarações apresentadas, devendo 

os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da 

convocação. 

8 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

8.1. - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das 

propostas/habilitação, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório do Pregão. 

8.1.1.  - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 

01 (um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas. 

8.1.2. - Acolhida a petição contra o ato convocatório, serão efetuadas as alterações 

necessárias e será, oportunamente, designada nova data para a realização do certame. 

8.1.3. - As impugnações deverão ser protocolizadas dentro do prazo legal, e poderão ser 

encaminhadas por e-mail, desde que o seu original seja encaminhado ao Setor de Licitações 

da Prefeitura de Iguape sito à Avenida Adhemar de Barros, 1.070 – Porto do Ribeira – 

Iguape/SP, num prazo de até 02 (dois) dias úteis a contar do envio do fax/e-mail. 

 
9. - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 

9.1- 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. 

9.2- A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do 

direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

9.3- Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente. 

9.4- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade  

  competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

9.5- O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 
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9.6- A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a 

termo em ata. 

9.7- Os autos do processo permanecerão com  vista franqueada aos interessados  no  Setor  de 

Compras e Licitação – PREFEITURA DE IGUAPE, nos dias úteis no horário  de  08:00  ás 11:30 

e das 13:00 às 17:30  horas. Não  serão reconhecidos  os  recursos interpostos, vencidos  os 

respectivos prazos legais. 

9.8 - A adjudicação será feita considerando-se o MENOR PREÇO GLOBAL. 

 
10.  - DA CONTRATAÇÃO 
 

10.1- Homologado o resultado da  licitação,  a  PREFEITURA  DE  IGUAPE,  respeitada  a 
ordem de classificação, convocará o interessado para a assinatura do  Contrato ANEXO III  e 
o Termo de Ciência e Notificação, cuja minuta constitui o ANEXO IV, que estará sujeito à 
remessa ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme Instrução nº 002/2008 do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
 
10.1.1– Concomitante ao Contrato, será emitida a Autorização de Início dos Serviços 
(A.I.S.). 
 
10.2. – Serão enviados o Contrato, Termo de Ciência e Notificação e A.I.S., em formato PDF, 
à proponente adjudicatária através do e-mail contido no ANEXO VII do edital.  

 

10.2.1 – O Contrato, Termo de Ciência e Notificação e A.I.S. deverão ser impressos em 03 
(três) vias de igual conteúdo, rubricadas em todas as suas páginas, com exceção da última, 
que deverá ser assinada pelo representante legal indicado. 
 
10.3 – Após assinatura, o Contrato, Termo de Ciência e Notificação e A.I.S. deverão ser 
postados via Correios, através de carta registrada, dentro do prazo de até 03 (três) dias úteis 
após o recebimento do e-mail. O endereço para postagem é: Prefeitura Municipal de Iguape 
– Divisão de Licitações – Avenida Adhemar de Barros nº 1070 –Porto do Ribeira – CEP: 
11.920-000 – Iguape/SP. 
 
10.4 – O prazo para postagem poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando 
solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela 
Administração.  
 
10.5 – Este prazo refere-se somente à postagem, excluindo o prazo de entrega da 
correspondência, já que este varia conforme a região em que está sediada a empresa. 
 
10.6 – A Prefeitura Municipal de Iguape, por sua vez, colherá as assinaturas restantes, e, 
após, enviará a via da CONTRATADA para o endereço indicado. 
 
10.7 – O não envio do Contrato à Prefeitura Municipal de Iguape dentro do prazo estabelecido 
ensejará na aplicação das penalidades previstas neste edital como recusa injustificada para 
assinatura. 
 
10.8– Alegações como extravio deverão ser comprovadas através do A.R. emitido pela agência 
dos Correios. 
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10.9 – Para a assinatura do Contrato e para as eventuais contratações, a CONTRATADA 
deverá estar regular perante à Previdência Social e FGTS, podendo, para tanto, a 
Administração verificar, por meio da internet, a regularidade com a Seguridade Social 
(INSS), Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) ou Situação de Regularidade do 
Empregador e Fazenda Nacional. 
 
10.10– A CONTRATADA deverá manter as condições de habilitação consignadas no edital, 
durante a vigência do Contrato. 
 

10.11– Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, outro licitante poderá ser convocado, 
respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, 
analisada a proposta e eventuais documentos complementares (se for o caso) e, feita a 
negociação, assinar o contrato nas mesmas condições de sua oferta, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções de que trata o item 30 e no art. 7º da 
Lei Federal nº 10.520/2002, observada a ampla defesa e o contraditório. 
 
11-DA VIGÊNCIA  

 

11.1. O contrato firmado como resultado do presente procedimento licitatório, permanecerá 

válido por um período de 12 (doze) meses, contados da data indicada na Autorização de Início 

dos Serviços; podendo ser prorrogado na forma do Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, se  

 

11.2. houver necessidade e interesse da CONTRATANTE, observando-se os procedimentos 

legais; sendo necessário para tanto, a elaboração de um termo aditivo, a ser assinado por 

ambas as partes. 

11.2 Em caso de prorrogação contratual a cada período de doze meses, o contrato será 
reajustado levando-se em conta o IPCA. 

12 - PRAZOS E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO  

12.1- A Licitante Vencedora uma vez CONTRATADA, se obriga a dar início aos serviços objeto 

da presente Licitação, num prazo de, no máximo, 05 (cinco) dias a contar da assinatura da 

Autorização de Início do Serviço -AIS. 

12.2- A CONTRATADA obriga-se a manter os compromissos assumidos pela apresentação de 

sua Proposta Comercial, nos Termos dos ANEXOS I e II do edital que deu origem ao presente 

instrumento, com a execução dos serviços objeto do presente certame sob a fiscalização e 

orientação do Departamento de Saúde da CONTRATANTE. 

12.3 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá: 
a) Se disser respeito à execução, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando seu 

ressarcimento ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
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b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 

12.4-) Cumprir também todas as obrigações contidas no termo de referência ANEXO I 

do edital, no qual faz parte integrante  dos prazos e execução da contratada. 

 
12.5. – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 
12.5.1. – Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
 

12.5.1.2 – I – em se tratando de obras e serviços: 
 
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita 

do contratado; 

 
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado 

o disposto no artigo 69 da Lei Federal nº 8.666/93; 

12.5.1.3 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, 
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
 
12.5.1.4 – O prazo a que se refere a alínea “b” do item 12.5.1.2 não poderá ser superior a 90 
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 
 
13 – DA GARANTIA DO SERVIÇO 
 
13.1. – O objeto do presente processo tem garantia quanto a vícios ocultos e aparentes ou 
defeitos da coisa, devendo o licitante vencedor eliminá-los às próprias expensas, sob pena de 
incidir em inexecução contratual. Ficando responsável por todos os encargos decorrentes 
disso, incluindo a remoção e devolução do objeto licitado, após, sanadas os problemas que se 
fizeram necessária o uso da garantia. 
 
14- DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

14.1-  A Nota Fiscal/ Fatura emitida pela Contratada deverá ser entregue, no local a ser 

indicado pelo Departamento solicitante. O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que 

apresentou  a proposta vencedora da licitação. 

14.1.1-  A  Nota Fiscal/Fatura deverá indicar o número da nota empenho/ Nota de 
empenho parcial  

14.2- O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado conforme cronograma do 

Departamento de Finanças no prazo máximo de 30 (trinta) dias, desde que a referida fatura 

seja entregue no Departamento de Finanças, devidamente atestada pelo Departamento de 

Administração. 
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14.3- A Contratada não poderá protocolizar a Nota Fiscal/ Fatura antes do fornecimento do 

objeto do certame por parte do Contratante. 

 

14.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 

seu vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma acima citado. 

14.4 - Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos 

facultativos,  o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência 

de correção monetária. 

15 – DO REAJUSTE , REQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO E DOS ACRÉSCIMOS E 
SUPRESSÕES.  
15.1- O contrato poderá ser reajustado para restabelecer a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicialdo contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando 
álea econômica extraordinária e extracontratual.(artigo 65, inciso I, alínea “d” da lei 8.666/93) 

15.2-Havendo a solicitação de prorrogação contratual. será considerado o IPCA (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), o qual incidirá somente se e após decorridos 12 
(doze) meses de contrato e obedecidos os valores de mercado.  
 

15.3- A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo 
Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de  
  até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o § 
1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites 
estabelecidos em Lei, salvo, as supressões resultantes de acordo celebrados entre os 
contratantes. 
 

16– DA GARANTIA CONTRATUAL 
16.1 A Contratada deverá apresentar em até 10 (dez) dias após assinatura do contrato, 
garantia contratual correspondente a 5% do valor do contrato, conforme estabelecido no Art. 
56 da Lei Federal 8666/93. 
a) Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:  
 
I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda;    (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004) 
 
II -garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a cinco por cento do valor do 
contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado o previsto no 
parágrafo 3o deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
 
III- fiança bancária 
 
IV A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato 
e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 
V Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administração, dos quais o 
contratado ficará depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor desses bens. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11079.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
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17.  - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
 

17.1- Dos direitos: 

17.1.1- Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto nas condições avençadas e da 

CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

17.1.2- Das Obrigações: 

17.2.1- Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento. 

17.2.2- Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Executar o objeto desta licitação de acordo com as especificações do Edital de licitação, 

responsabilizando-se pela exatidão dos fornecimentos,  obrigando-se  a reparar,  

exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras 

irregularidades; 

b)   Responder pelas ações e omissões de pessoas direta ou indiretamente empregadas, no 

que se refere á execução dos serviços a serem contratados como objeto da presente licitação, 

assim como por ações e omissões de seus próprios diretores e empregados. Nenhuma 

disposição deste contrato criará uma relação contratual entre qualquer subfornecedor/ 

subcontratado e a CONTRATANTE, para pagar ou fazer com que sejam pagos quaisquer dos 

referidos subcontratados; 

c) 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; 

 

d) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que 

comprovem  estarem cumprindo a legislação em vigor quanto às  obrigações  assumidas  na  

presente  licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 

fiscais e comerciais; 

e) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da  execução  do 

presente contrato; 

f) Comunicar à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer 

ocorrência anormal, que impeça a execução do serviço; 

g) Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE para o fiel cumprimento do objeto 
licitado; 

h) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato para terceiros; 

i)  Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por  parte  da  CONTRATANTE,  

prestando  todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 

j) Cumprir também todas as obrigações contidas no termo de referência ANEXO I do 
edital, no qual faz parte integrante das obrigações da contratada. 

K)Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento)  do  valor  inicial  do  contrato, facultada a 

supressão além desse limite; 
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18 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

18.1- Os participantes que ensejarem no retardamento da execução do certame, não 

mantiverem sua proposta, falharem ou fraudarem a presente contratação, comportarem-se de 

modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, 

conforme o caso, as sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como aos Artigos 

86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao MUNICÍPIO pelo 

infrator: 

18.1.1- Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial da Ata, a 

Detentora da Ata, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 

a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrer pequenas irregularidades, para as quais haja 

concorrido; 

b) Multa, na forma prevista neste instrumento convocatório do contrato: 

c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período 

não superior a 02 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro Municipal, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, 

ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

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

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

que a  Detentora do Contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e  depois  

de  decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

18.2- Os licitantes sujeitar-se-ão à imposição de multa correspondente a até 2% (dois por 

cento) do valor da proposta se, por ato ou omissão de seu representante, provocar tumulto 

na sessão de pregão ou retardar o procedimento licitatório, ou ainda, desistir do lance ofertado. 

 

18.3- Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto neste edital,  

implicará decadência do direito à contratação e a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor 

adjudicado à ela, cominada com a aplicação de suspensão temporária para licitar e  

contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto 

pelo artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 (LC nº 123/06, art. 43, § 2º). 

18.4 - A adjudicatária que, devidamente convocada a assinar o Contrato e Termo de Ciência e 

Notificação, não comparecer, recusar injustificadamente e/ou deixar de assiná-los dentro do 

prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às 

seguintes penalidades: 

a) Multa de 20% (vinte por cento) do valor adjudicado a ela; 

b) A aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou 

declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 

18.4.1. - As  mesmas sanções serão aplicadas à adjudicatária que, devidamente  

convocada a assinar o Contrato e Termo de Ciência e Notificação, deixar de atender ou  
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apresentar o documento exigido na alínea “a” do subitem 11.5 ou apresentá-lo de forma 

defeituosa. 

18.5- Pela inexecução total ou parcial do Contrato, e/ou pelo atraso injustificado na 

entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no § 1º do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93,  

sujeitará a Detentora do Contrato à multa de mora, calculado por dia de atraso  da   

obrigação não cumprida na seguinte proporção: 

a) Atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) do valor total da Nota de 

Empenho ao dia; e 

b) Atraso superior a 30 (trinta) dias, até o limite de 60 (sessenta) dias: multa de 2% (dois por 

cento) do valor total da Nota de Empenho ao dia; 

c) A aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou 

declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 

18.6- As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento  

não elide a responsabilidade da Detentora da Ata por danos causados à Contratante. 

18.7- Após o terceiro caso de advertência, independente de quitação de multa, poderá a 

Administração aplicar o disposto no subitem 18.1.1. alíneas “c” e/ou “d”. 

18.8 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A 

penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer 

das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante. 

18.9 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista  ao  

processo, desde que requerido previamente e motivando tal pedido. 

 

18.9.1- O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias 

úteis contados da data da intimação do interessado. 

18.9.2 - A sanção estabelecida no subitem 18.1.1. alínea “d” é de competência exclusiva do 

Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de  10  

(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua 

aplicação. 

18.9.3 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de até 10 (dez) dias 

da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 

 

18.9.4 - Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente  

descontado da primeira parcela de preço a que a Detentora da Ata vier a fazer jus, acrescido 

de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado 

judicialmente. 

18.9.5 - Na impossibilidade da aplicação do subitem 18.9.3. o não pagamento da(s) multa(s) 

ensejará à inscrição da empresa na Dívida Ativa do município, sendo esta cobrada 

posteriormente de forma extrajudicial. Não havendo êxito, a multa será cobrada judicialmente. 

 

18.9.6. - Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 

comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 

penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição,  
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à contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do informando ainda que o fato 

seja registrado no cadastro correspondente. 

19– DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

19.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais, de acordo com o disposto nos Artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

19.2 São motivos para rescisão do presente Contrato: 

I – o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, rotas, horários ou prazos; 

II – o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações rotas, horários ou 

prazos; 

III – a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 
da realização da prestação de serviço, nos prazos, rotas e horários estipulados; 

IV – o atraso injustificado na execução dos serviços; 

V – a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

VI – a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, 
a cessão ou transferência total ou parcial, sem a prévia comunicação e autorização da 
Administração; 

VII – o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII – o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 
desta lei; 

IX – a decretação de falência; 

X – a dissolução da sociedade ou do falecimento do contratado; 

XI – a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 

XII – razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e 
terminado pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está sendo subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

XIII – a supressão, por parte da Administração, de serviços ou compras, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 desta Lei;  

XIV – a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado 
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

XV – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou 
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, assegurado à contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 
obrigações até que seja normalizada a situação; 

XVI – a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução, nos prazos 
contratuais; 

XVII – a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato; 
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XVIII– descumprimento do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n° 8.666/93, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis; 

§ 1° - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

§ 2° - A rescisão deste Contrato poderá ser: 

I – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos 
incisos I a XII  e XVII desta cláusula. 

II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração; 

III – Judicial, nos termos da legislação. 

§ 3° - A rescisão administrativa ou amigável, deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

§ 4° - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que 
haja culpa da contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que 
houver sofrido, tendo ainda direito a: 

I – pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

§ 5°- A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos 
créditos decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além 
das sanções previstas neste instrumento. 

20- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 
20.1-A fiscalização da execução do contrato será realizada pelo Diretor de Divisão de 
Informática– Sr. Larry Carvalho portador do CPf nº 296.129.338-39, os quais 
providenciarão as anotações, em registro próprio, das ocorrências relacionadas com a sua 
execução e gestão, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou 
defeitos observados. 
 
20.2 – Compete à fiscalização designada pela Prefeitura, entre outras atribuições: 
 
20.2.1. – Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas em 
caderno de especificações técnicas, termo de referência e planilhas orçamentárias e adequação 
dos procedimentos e materiais empregados à qualidade desejada para os serviços. 
 
20.2.2. – Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços 
executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações. 
 

20.2.3. – Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que 
impliquem em multas a serem aplicadas à licitante vencedora. 

 
20.2.4. – Fiscalizar os trabalhos a serem desenvolvidos pela Contratada. Solicitar a 
qualquer momento informações sobre a prestação de serviços. 

20.2.5. – Incorporar modificações nas especificações técnicas, mediante entendimento prévio 
e comunicação escrita dirigida à CONTRATADA. 
 
20.2.6 – Exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto a 
quantidade e qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir todas as disposições de Lei, 
do presente edital e respectivo contrato. 
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20.2.7 – A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades 
contratuais. 
 
20.3 – Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes no Termo de 
Referência será sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. A decisão 
tomada pela Fiscalização deverá ser comunicada à empresa licitante vencedora 
obrigatoriamente de forma escrita e oficial. 
 
20.4 – Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições relacionadas na Minuta de 
Contrato. 
 

20.5 – A atuação da comissão fiscalizadora da Prefeitura não exime a licitante vencedora de 
sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços 
executados. 
 
21- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que  não  

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 

circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 

21.3 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente 

na própria ata. 

21.4 - O resultado do presente certame e os demais atos pertinentes a esta licitação,será 

divulgado no Diário Oficial do Município e no endereço eletrônico: www.iguape.sp.gov.br. 

21.5- É de inteira responsabilidade das empresas licitantes o acompanhamento dos 

esclarecimentos/adendos/erratas ou quaisquer outras informações acerca da presente 

licitação, dos quais serão publicados avisos no Diário Oficial do Município e disponibilizados 

no site: www.iguape.sp.gov.br. 

21.6- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

 
21.7-– O Foro da Comarca de Iguape/SP, será o competente para dirimir as controvérsias 

advindas do cumprimento da presente licitação. 

 

22- Integram o presente Edital: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II – PLANILHA DE ORÇAMENTO;  

ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO 

 
ANEXO IV – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

ANEXO V – MODELO DE CREDENCIAMENTO; 

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO;  

ANEXO VII– DECLARAÇÃO CONJUNTA 

http://www.iguape.sp.gov.br./
http://www.iguape.sp.gov.br./
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ANEXO VIII– DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE; 

ANEXO IX-RECIBO DO EDITAL. 

 

 
Iguape/SP, 25 de maio de 2021. 

 
 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

Prefeito 
 
                                
 
                                             KLIMKE FRITZ WALTER 

Diretor do Departamento de Administração 
 

 
 

LARRY CARVALHO 
Diretor da Divisão de Informática 

 
 

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA 
 

                          Departamento de Negócios Jurídicos Advogado Público Municipal 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 
1. JUSTIFICATIVA 

1.1-O presente termo de referência visa à interligação de toda gestão municipal da Prefeitura de 

Iguape, incluindo todas as secretarias com suas respectivas unidades descentralizadas entre a 

zona urbana e rural para a implantação do sistema de gestão integrado e pontos de Wi-Fi livre. 

2. OBJETIVO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E 

GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS (OSPF/MPLS/VPN/EoIP) COM 58 

LINKS DE REDE DE DADOS, DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A GESTÃO DO 

MUNICÍPIO E COM A ENTREGA TOTAL DE 58 LINKS DE ACESSO A INTERNET COM AS 

SEGUINTES VELOCIDADES:  

2.1.  1 LINKS DE NO MÍNIMO 400MBPS/FULL DUPLEX, COM 1 IP/30 IP VÁLIDO FIXO; 

 

2.2.  44 LINKS DE NO MÍNIMO 100MBPS COM 30% DE UPLOAD, E IP VÁLIDO DINÂMICO 

NAS 44 UNIDADES URBANAS; 

 

2.3.  10 LINKS DE NO MÍNIMO 50MBPS COM 30% DE UPLOAD E IP VÁLIDO DINÂMICO NAS 

10 UNIDADES RURAIS; 

 

2.4.  3 LINKS DE NO MÍNIMO 200MBPS COM 30% DE UPLOAD, E IP VÁLIDO DINÂMICO 

NAS 3 UNIDADES URBANAS; 
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2.5.  TECNOLOGIA EMPREGADA: FIBRA ÓPTICA. 

Optou-se pela utilização de fibra óptica pela mesma possuir maior capacidade de 

transmissão, maior potência do sinal, menor latência, imunidade a interferências 

eletromagnéticas, transmissões mais seguras e facilidade de instalação. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.6-Características Gerais 

2.6.1-A CONTRATADA deverá efetuar o levantamento dos requisitos para a implantação da 

nova rede, imediatamente após a assinatura do contrato, de forma que possibilite o 

cumprimento dos prazos estabelecidos no subitem 9.1 abaixo, para atendimento dos 58 

pontos a serem interligados, conforme relacionados na tabela do subitem 4.1 a seguir. 

2.6.1.2-A CONTRATANTE não poderá ter seus serviços prejudicados pela fase de transição 

entre os sistemas de gerenciamento de rede de dados e INTERNET, ficando previamente 

estabelecido que a CONTRATADA deverá dispor de condições de assumir de imediato, sem 

ônus adicionais para a Prefeitura, afim de manter funcionando a rede de dados e acesso à 

INTERNET aos pontos atualmente providos, até que se complete a migração/configuração 

para a nova tecnologia, sem criar qualquer tipo de transtorno para a CONTRATANTE, ainda 

que tenha que assumir eventuais custos com o atual provedor da rede parcial existente. 

3-REDE OSPF/MPLS/VPN/EoIP – TODA GESTÃO DA ÁREA URBANA/RURAL DO 

MUNICÍPIO DE IGUAPE 

3.1- 58 (Cinquenta e oito) Pontos da Zona Urbana e Rural: Características mínimas 

obrigatórias 

 

3.1.1-   58 (Cinquenta e oito) Pontos da Zona Urbana e Rural: Conexão dedicada para gestão 

de rede permanente de dados com velocidade mínima de 100MbpsFull Duplex, e síncrono 

operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, utilizando como meio de comunicação a fibra 

óptica. Também deverá ser entregue ao todo, 58 Pontos com Link de Internet em todas as 

Secretarias e suas respectivas Unidades, como descrito abaixo:  
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3.1.1.1- Link de até 400Mbps/Full Duplex com 1 IP/30 e  com IP Válido Fixo entre os 

Departamentos do Município;  

3.1.1.2- 44 Links de até 100Mbps com 30% de Upload e IP Dinâmico nas 44 Unidades 

Urbana; 

3.1.1.3- 10Links de 50Mbps com 30% de Upload e IP Válido Dinâmico nas 10 Unidades 

Rural. 

3.1.1.4-  3 LINKS DE NO MÍNIMO 200MBPS COM 30% DE UPLOAD, E IP VÁLIDO DINÂMICO 

NAS 3 UNIDADES URBANAS;. 

Os equipamentos que proverão essas conexões serão de responsabilidade da CONTRATADA 

e deverão utilizar a família de protocolos TCP/IP; 

3.1.2-A solução proposta deverá prover de funcionalidades semelhantes àquelas inerentes a 

uma rede OSPF/MPLS/VPN/EoIP, tais como: a capacidade de suporte a Engenharia de 

Tráfego e a capacidade de suporte a QoS (Protocolo de Segurança), sendo que deverão ser 

atendidos os princípios e requisitos contidos neste termo de referência;  

 

3.1.3-Deverá ser logicamente independente de qualquer outra rede, não sendo admitido o 

uso da rede pública Internet (endereçamento IP público), conexão discada via rede telefônica 

pública comutada (RTPC), links por satélite ou acesso baseado em tecnologia XDSL como 

parte da conexão entre as Unidades;  

 

3.1.4-Deverá prover de conexões do tipo FULL MESH lógico onde cada ponto da arquitetura 

de rede seja capaz de estabelecer conexão a qualquer outro ponto diretamente, através de um 

circuito lógico, mesmo que não estejam interligados diretamente por um circuito físico; 

 

3.1.5-Deverá ser capaz de implementar no mínimo 3 (três) classificações diferentes de QoS 

(Protocolo de Segurança), a fim de garantir suporte à solução de convergência de aplicações 

e possibilitar o compartilhamento de tráfego de voz, dados, vídeo e imagens no mesmo CPE 

(Customer Premise Equipment) do Acesso e a agregação de novos serviços IP, compatíveis 

com a arquitetura da rede. As classes de serviço deverão permitir alocação dinâmica de banda 

por conexão para, no mínimo: voz, dados, vídeo, aplicações e internet; 
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3.1.6-Os índices de latência dos serviços deverão atender, no máximo, aos seguintes valores:  

3.1.6.1- Voz: 100ms;  

3.1.6.2-      Dados: 200ms; 

3.1.6.3     Vídeo: 110ms;  

3.1.6.4 Aplicações: 200ms;  

3.1.6.5  Internet: 200ms.  

3.1.7-O jitter (variação estatística do atraso na entrega de dados em uma rede) máximo 

admitido para os serviços deverá atender aos seguintes valores:  

3.1.7.1     Voz: 10ms;  

3.1.7.2     Dados: 25ms;  

3.1.7.3      Vídeo: 20ms;  

3.1.7.4     Aplicações: 25ms;  

3.1.7.5 Internet: 25ms.  

3.1.8-Implementar múltiplas VPNs, no domínio de camada 2 (tunelamento sem criptografia 

e com criptografia), bem como garantir o roteamento entre elas quando requisitado. A solução 

proposta deve suportar as especificações IEEE 802.1p e IEEE 802.1Q;  

 

3.1.9-O índice de disponibilidade de cada enlace deverá ser de, no mínimo, 99,5%. Esta será 

uma medida mensal. O não atendimento a esse índice implicará em multa por não 

atendimento ao nível de qualidade de serviço;  

 

3.1.10- No prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após a instalação dos circuitos, a 

CONTRATADA deverá disponibilizar um endereço eletrônico, bem como identificação do 

usuário e a senha correspondente, onde estarão disponíveis as estatísticas diárias de uso dos 

enlaces contratados. Deverão estar disponíveis, as estatísticas dos últimos 30 (trinta) dias 

corridos e o acesso deverá ser controlado; 

 

3.1.11- A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, fornecer Gerência Proativa aos links em 

24x7 e fornecer senha e acesso de leitura (SNMP) ao(s) roteador (es) instalados no momento 

do teste do serviço de implantação e configurar o DHCP relay nos roteadores;  
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3.1.12- Para cada link (circuito), os seguintes parâmetros deverão ser monitorados de forma 

gráfica, via HTTP e/ou HTTPS, e disponibilizados:  

 

3.1.13- Estado dos links, interfaces de comunicação e roteadores de borda (Up e Down);  

3.1.14- Gráfico de utilização de banda das interfaces WAN.  

3.1.15-  

3.1.15- A CONTRATADA deverá disponibilizar o circuito de comunicação de dados (acesso) 

e outros equipamentos necessários para estabelecer a conexão física com a CONTRATANTE;  

3.1.16- Além do valor da mensalidade que deverá incluir os custos da conexão física (acesso) 

e dos equipamentos, a licitante deverá informar o preço global sobre o qual será feito o 

julgamento. Os custos de ativação e desativação deverão ser diluídos nas mensalidades, não 

sendo cobrados à parte.  

 

3.1.17- Interfaces de gerenciamento: Web Server integrado à plataforma, Telnet, serial e 

SNMP:  

3.1.18- O gerenciamento SNMP (MIB privada) deverá permitir o monitoramento e 

configuração de todas as funcionalidades disponíveis nas demais interfaces (Web, Telnet).  

 

3.1.19- Deverá suportar regras para classificação e filtragem de pacotes baseadas em 

endereço MAC, IP, protocolos, VLAN, ToS, CoS, Ethertype.  

 

3.1.20- O equipamento da central deverá permitir redundância da placa óptica com 

chaveamento automático da placa ativa (master) para a placa backup (slave) a fim de prover 

redundância de equipamento e/ou rota óptica.  

3.1.21- A plataforma deverá suportar a configuração de alarmes para os chassis, placa óptica 

da central e terminal de assinante que deverão enviar notificações para a central através de 

traps SNMP ou e-mail; os alarmes que gerarão notificação deverão ser programados 

individualmente através do sistema de gerenciamento da plataforma.  
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3.1.22- A plataforma deverá suportar contadores de tráfego de 64 bits independentes para a 

placa óptica da central, terminal de assinante, porta de usuário da ONU (RJ-45) e serviço 

(enlace lógico) em ambos em sentidos de transmissão (downstream e upstream).  

3.1.23-A plataforma deverá suportar módulos de alimentação AC (110/220) ou DC (-48V) 

operando em redundância com compartilhamento de carga. Na ocasião de falha de um 

módulo, o outro módulo de alimentação deverá assumir a alimentação do chassis. 

 

3.1.24- Deverá suportar backup e restore (restauração) dos arquivos de configuração de 

forma manual ou programada através do protocolo TFTP.  

 

3.1.25- Deverá permitir atualização de firmware do chassis, placa óptica e terminal de 

assinante através do protocolo TFTP e deverá permitir o armazenamento de eventos/logs na 

memória interna do chassis e a função de upload automático dos arquivos de log quando a 

memória interna atingir a sua capacidade máxima.  
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4- Localização dos Circuitos 

4.1- 58 (Cinquenta e oito) Pontos de “REDE OSPF/MPLS/VPN/EoIP:  

PONTOS LOCAL ENDEREÇO BAIRRO 
REDE 

VELOCIADADE 
ZONA DEPARTAMENTO TECNOLOGIA 

1 

CITUR 
"Mercado de 
Artesanato e 

Cultura" 

Av. Princesa Isabel 
n° 708 

Centro 
Histórico 

100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Turismo FIBRA ÓPTICA 

2 

Departamento 
de Cultura, 
Evento e 
Esportes 

Praça Engenheiro 
Greenhalgh 

Centro 
Histórico 

100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Cultura FIBRA ÓPTICA 

3 Correio Antigo 
Praça Engenheiro 
Greenhalgh 

Centro 
Histórico 

100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Cultura FIBRA ÓPTICA 

4 
Casa do 
Fandango 
Iguapense 

R. Major Rabello, 
375 

Centro 
Histórico 

100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Cultura FIBRA ÓPTICA 

5 
Museu de 

Iguape 
R. das Neves, 45 

Centro 
Histórico 

100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Cultura FIBRA ÓPTICA 

6 
Banda 

Municipal 
R. Saldanha 
Marinho, s/n 

Canto do 
Morro 

100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Cultura FIBRA ÓPTICA 

7 
Biblioteca 

Pública 
Municipal 

R. Major Moutinho, 
200 

Beira do Valo 
100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Cultura FIBRA ÓPTICA 

8 
Unidade Mista 

de Iguape 
R. dos Estudantes, 
40 

Centro 
100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Saúde FIBRA ÓPTICA 

9 

UBS José 
Carlos 
Martins 
Ribeiro 

R. Papa João, s/n Centro 
100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Saúde FIBRA ÓPTICA 
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10 
Vigilância em 

Saúde 
R. Major Rabello, 
705 

Centro 
100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Saúde FIBRA ÓPTICA 

11 CAPS 
R. Mauriti Izidro de 
Oliveira, s/n 

Porto do 
Ribeira 

100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Saúde FIBRA ÓPTICA 

12 
Esf Rocio 

Areia Branca 
R. Hercílio Ribeiro 
de Lima, 90 

Rocio 
100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Saúde FIBRA ÓPTICA 

13 
Fisioterapia 

Rocio 
R. Hercílio Ribeiro 
de Lima, s/n 

Rocio 
100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Saúde FIBRA ÓPTICA 

14 
Esf Rocio 
Central 

R. Noel Justo, s/n Rocio 
100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Saúde FIBRA ÓPTICA 

15 Esf Aeroporto 
Av. Manoel 
Gonçalves Pires, 
s/n 

Rocio 
100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Saúde FIBRA ÓPTICA 

16 Esf Icapara 
Av. Hermano 
Gothard, 1090 

Icapara 
100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Saúde FIBRA ÓPTICA 

17 Esf Barra 
Av. Nossa 
Senhora de 
Guadalupe 

Barra do 
Ribeira 

100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Saúde FIBRA ÓPTICA 

18 Esf Jairê Estrada do Jairê Jairê 
100Mb/Full 
Duplex 

Rural Saúde FIBRA ÓPTICA 

19 Esf Itimirim 2 
Rod. Casemiro 
Teixeira, km 17 

Itimirim 
100Mb/Full 
Duplex 

Rural Saúde FIBRA ÓPTICA 

20 
 

Esf Itimirim 1 
Rod. Casemiro 
Teixeira, km 34 

Retiro 
100Mb/Full 
Duplex 

Rural Saúde FIBRA ÓPTICA 

21 
CM Antonia 

de Lima 
Vitório 

R. Julio 
Bernardino 
Martins, 255 

Rocio 
100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Educação FIBRA ÓPTICA 
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22 
CM Joana de 

Oliveira 
Lisboa 

R. Prof. Lauro Rocha, 
s/n 

Canto do Morro 100Mb/Full Duplex Urbano Educação FIBRA ÓPTICA 

23 
CM Maria 
Lourenço da 

Silva 

R. José Rodrigues 
Alves, s/n 

Rocio 100Mb/Full Duplex Urbano Educação FIBRA ÓPTICA 

24 

CM Prof. ª Célia 
José de 

Camargo 
Castro 

R. Kishiro 
Yanaguisawa, s/n 

Rocio 100Mb/Full Duplex Urbano Educação FIBRA ÓPTICA 

25 
EMEIEF Prof. ª 

Abigail Fortes 
Martins 

R. E, 115 - Balneário 
Valeiros da Juréia 

Barra do Ribeira 100Mb/Full Duplex Rural Educação FIBRA ÓPTICA 

26 

EMEIEF 
Benedito 

Rosa 
Carneiro 

R. David Koda, 01 Centro 100Mb/Full Duplex Urbano Educação FIBRA ÓPTICA 

27 
EMEIEF Vaz 

Caminha 
R. Capitão Dias, 187 Centro 100Mb/Full Duplex Urbano Educação FIBRA ÓPTICA 

28 
EMEIEF Zely 

Alves Fortes 

Av. Vereador Manoel 
Gonçalves Pires, 
s/n 

Rocio 100Mb/Full Duplex Urbano Educação FIBRA ÓPTICA 

29 

EMEIEF Prof. ª 
Jocy Rita 
Cardoso 
Rocha 

Av. Adhemar de 
Barros, 249 

Centro 100Mb/Full Duplex Urbano Educação FIBRA ÓPTICA 

30 
EMEIEF Bairro 

Icapara 
R. Vitorino Antônio 

da Silva, s/n 
Icapara 100Mb/Full Duplex Rural Educação FIBRA ÓPTICA 

31 
EMEIEF Bairro 

Jairê 

Estrada Municipal de 
Iguape - 
Pariquera-açú, s/n 

Jairê 100Mb/Full Duplex Rural Educação FIBRA ÓPTICA 
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32 
EMEIEF 

Bairro Pé da 
Serra 

Rod. Casemiro 
Teixeira, km 1 

Itimirim 
100Mb/Full 
Duplex 

Rural Educação FIBRA ÓPTICA 

33 
EMEIEF Prof. 

José Luiz 
Aguiar 

Rod. Casemiro 
Teixeira, km 17 

Itimirim 
100Mb/Full 
Duplex 

Rural Educação FIBRA ÓPTICA 

34 
EMEIEF 

Bairro Morro 
Seco 

Rod. Casemiro 
Teixeira, km 18 

Morro Seco 
100Mb/Full 
Duplex 

Rural Educação FIBRA ÓPTICA 

35 
EMEIEF Prof. 

Tadashi 
Namba 

Rod. Casemiro 
Teixeira, km 27 

Itatins 
100Mb/Full 
Duplex 

Rural Educação FIBRA ÓPTICA 

36 

EMEIEF 
Prof.ª 

Amância 
Alves Muniz 

Av. Julio Franco, 
301 

Rocio 
100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Educação FIBRA ÓPTICA 

37 
EMEIEF 

Prof.ª Dinorá 
Rocha 

Av. São João, 73 
Porto do 
Ribeira 

100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Educação FIBRA ÓPTICA 

38 
Projeto 

Fazendo 
Acontecer 

R. Vitorino Ribeiro, 
s/n 

Rocio 
100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Educação FIBRA ÓPTICA 

39 Logística 
R. Major Ricardo 
Krone, 720 

Vila Garcês 
100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Educação FIBRA ÓPTICA 

40 
Paço 

Municipal 
Av. Adhemar de 
Barros, 1070 

Porto do 
Ribeira 

100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Administração FIBRA ÓPTICA 

41 
Junta Militar / 

DETRAN 
R. XV de 
novembro, 552 

Centro 
100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Administração FIBRA ÓPTICA 

42 ITESP 
R. Major 
Moutinho, 104 

Centro 
100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Administração FIBRA ÓPTICA 
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43 Rodoviária 
R. Professor 
Bento Pereira da 
Rocha, 1291 

Porto do 
Ribeira 

100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Administração FIBRA ÓPTICA 

44 
Cemitério - 

Centro 
R. São Miguel, 
174 

Centro 
100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Administração FIBRA ÓPTICA 

45 
Cemitério - 

Rocio 

Av. Nossa 
Senhora do Rocio, 
1225 

Rocio 
100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Administração FIBRA ÓPTICA 

46 ADM Barra 
Rua Dom Pedro I, 
s/n 

Barra do 
Ribeira 

100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Administração FIBRA ÓPTICA 

47 ADM Icapara Rua I, 70 Icapara 
100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Administração FIBRA ÓPTICA 

48 ADM Rocio 
R. Jalde Antônio 
Fragoso, s/n 

Rocio 
100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Administração FIBRA ÓPTICA 

49 
Conselho 
Tutelar 

Rua Dom Edilio 
Jose Soares, 542 

Guaricana 
100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Administração FIBRA ÓPTICA 

50 Polo Univesp 
Rod. Prefeito 
Casemiro Teireixa, 
450 

Porto do 
Ribeira 

100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Administração FIBRA ÓPTICA 

51 Paço Antigo 
R. XV de 
novembro, 173 

Centro 
100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Administração FIBRA ÓPTICA 

52 
Antiga 

Portaria II 
R. dos 
Estudantes, s/n 

Centro 
100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Administração FIBRA ÓPTICA 

53 
Paço 

Municipal 
Av. Adhemar de 
Barros, 1070 

Porto do 
Ribeira 

100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Administração FIBRA ÓPTICA 

54 Arquivo Morto 

R. Capitão 
Floramante, s/n 
(ref. Antiga 
Padaria Municipal) 

Centro 
100Mb/Full 
Duplex 

Urbano Administração FIBRA ÓPTICA 
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55 DAPS 
R. Major Rabello, 
08 

Centro 
100Mb/Full 
Duplex 

Urbano DAPS FIBRA ÓPTICA 

56 SAICA R. K, 108 
Jardim 
Primavera 

100Mb/Full 
Duplex 

Urbano DAPS FIBRA ÓPTICA 

57 
 

CRAS Rocio 
R. Francisco 
Marques de 
Aguiar, 205 

Rocio 
100Mb/Full 
Duplex 

Urbano DAPS FIBRA ÓPTICA 

58 
Espaço Canto 

do Morro 
Av. Jânio 
Quadros, 104 

Canto do 
Morro 

100Mb/Full 
Duplex 

Urbano DAPS FIBRA ÓPTICA 

Total              

 

4.2-(Cinquenta e oito) Pontos de Internet divididos da seguinte forma: 

4.2.1- 1 (um) PAÇO  

 

PONTOS LOCAL ENDEREÇO BAIRRO LINK DEPARTAMENTO TECNOLOGIA 

1 
 

Paço Municipal 
Av. Adhemar de 
Barros n° 1070 

Porto do Ribeira 400mb/Full Administração FIBRA ÓPTICA 
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4.2.2- 47 (Quarenta e sete) Unidades na área urbana 

PONTOS LOCAL ENDEREÇO BAIRRO LINK DEPARTAMENTO TECNOLOGIA 

1 
CITUR "Mercado 
de Artesanato e 

Cultura" 

Av. Princesa Isabel n° 
708 

Centro Histórico 100mb/30% Turismo FIBRA ÓPTICA 

2 
Departamento de 
Cultura, Evento e 

Esportes 

Praça Engenheiro 
Greenhalgh 

Centro Histórico 100mb/30% Cultura FIBRA ÓPTICA 

3 Correio Antigo 
Praça Engenheiro 

Greenhalgh 
Centro Histórico 100mb/30% Cultura FIBRA ÓPTICA 

4 
Casa do 

Fandango 
Iguapense 

R. Major Rabello, 375 Centro Histórico 100mb/30% Cultura FIBRA ÓPTICA 

5 Museu de Iguape R. das Neves, 45 Centro Histórico 100mb/30% Cultura FIBRA ÓPTICA 

6 Banda Municipal 
R. Saldanha Marinho, 

s/n 
Canto do Morro 100mb/30% Cultura FIBRA ÓPTICA 

7 
Biblioteca Pública 

Municipal 
R. Major Moutinho, 

200 
Beira do Valo 100mb/30% Cultura FIBRA ÓPTICA 

8 
UBS José Carlos 
Martins Ribeiro 

R. Papa João, s/n Centro 100mb/30% Saúde FIBRA ÓPTICA 

9 
Vigilância em 

Saúde 
R. Major Rabello, 705 Centro 100mb/30% Saúde FIBRA ÓPTICA 

10 CAPS 
R. Mauriti Izidro de 

Oliveira, s/n 
Porto do Ribeira 100mb/30% Saúde FIBRA ÓPTICA 

11 
Esf Rocio Areia 

Branca 
R. Hercílio Ribeiro de 

Lima, 90 
Rocio 100mb/30% Saúde FIBRA ÓPTICA 
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12 Fisioterapia Rocio 
R. Hercílio Ribeiro de 

Lima, s/n 
Rocio 100mb/30% Saúde FIBRA ÓPTICA 

13 Esf Rocio Central R. Noel Justo, s/n Rocio 100mb/30% Saúde FIBRA ÓPTICA 

14 Esf Aeroporto 
Av. Manoel Gonçalves 

Pires, s/n 
Rocio 100mb/30% Saúde FIBRA ÓPTICA 

15 Esf Icapara 
Av. Hermano Gothard, 

1090 
Icapara 100mb/30% Saúde FIBRA ÓPTICA 

16 Esf Barra 
Av. Nossa Senhora de 

Guadalupe 
Barra do Ribeira 100mb/30% Saúde FIBRA ÓPTICA 

17 
CM Antonia de 

Lima Vitório 
R. Julio Bernardino 

Martins, 255 
Rocio 100mb/30% Educação FIBRA ÓPTICA 

18 
CM Joana de 

Oliveira Lisboa 
R. Prof. Lauro Rocha, 

s/n 
Canto do Morro 100mb/30% Educação FIBRA ÓPTICA 

19 
CM Maria 

Lourenço da Silva 
R. José Rodrigues 

Alves, s/n 
Rocio 100mb/30% Educação FIBRA ÓPTICA 

20 
CM Prof. ª Célia 

José de Camargo 
Castro 

R. Kishiro 
Yanaguisawa, s/n 

Rocio 100mb/30% Educação FIBRA ÓPTICA 

21 
EMEIEF Benedito 

Rosa Carneiro 
R. David Koda, 01 Centro 100mb/30% Educação FIBRA ÓPTICA 

22 
EMEIEF Vaz 

Caminha 
R. Capitão Dias, 187 Centro 100mb/30% Educação FIBRA ÓPTICA 

23 
EMEIEF Zely 
Alves Fortes 

Av. Vereador Manoel 
Gonçalves Pires, s/n 

Rocio 100mb/30% Educação FIBRA ÓPTICA 

24 
EMEIEF Prof. ª 

Jocy Rita 
Cardoso Rocha 

Av. Adhemar de 
Barros, 249 

Centro 100mb/30% Educação FIBRA ÓPTICA 
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25 
EMEIEF Prof.ª 
Amância Alves 

Muniz 
Av. Julio Franco, 301 Rocio 100mb/30% Educação FIBRA ÓPTICA 

 

26 
EMEIEF Prof.ª 
Dinorá Rocha 

Av. São João, 73 Porto do Ribeira 100mb/30% Educação FIBRA ÓPTICA 

27 
Projeto Fazendo 

Acontecer 
R. Vitorino Ribeiro, s/n Rocio 100mb/30% Educação FIBRA ÓPTICA 

28 Logística 
R. Major Ricardo 

Krone, 720 
Vila Garcês 100mb/30% Educação FIBRA ÓPTICA 

29 
Departamento de 

Educação 
Av. Adhemar de 

Barros, 1070 
Porto do Ribeira 100mb/30% Educação FIBRA ÓPTICA 

30 
Junta Militar / 

DETRAN 
R. XV de novembro, 

552 
Centro 100mb/30% Administração FIBRA ÓPTICA 

31 ITESP 
R. Major Moutinho, 

104 
Centro 100mb/30% Administração FIBRA ÓPTICA 

32 Rodoviária 
R. Professor Bento 
Pereira da Rocha, 

1291 
Porto do Ribeira 100mb/30% Administração FIBRA ÓPTICA 

33 
Cemitério - 

Centro 
R. São Miguel, 174 Centro 100mb/30% Administração FIBRA ÓPTICA 

34 Cemitério - Rocio 
Av. Nossa Senhora do 

Rocio, 1225 
Rocio 100mb/30% Administração FIBRA ÓPTICA 

35 ADM Barra Rua Dom Pedro I, s/n Barra do Ribeira 100mb/30% Administração FIBRA ÓPTICA 

36 ADM Icapara Rua I, 70 Icapara 100mb/30% Administração FIBRA ÓPTICA 

37 ADM Rocio 
R. Jalde Antônio 

Fragoso, s/n 
Rocio 100mb/30% Administração FIBRA ÓPTICA 
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38 Conselho Tutelar 
Rua Dom Edilio Jose 

Soares, 542 
Guaricana 100mb/30% Administração FIBRA ÓPTICA 

39 Antiga Portaria II R. dos Estudantes, s/n Centro 100mb/30% Administração FIBRA ÓPTICA 

40 Arquivo Morto 

R. Capitão 
Floramante, s/n (ref. 

Antiga Padaria 
Municipal) 

Centro 100mb/30% Administração FIBRA ÓPTICA 

 

41 DAPS R. Major Rabello, 08 Centro 100mb/30% DAPS FIBRA ÓPTICA 

42 SAICA R. K, 108 
Jardim 

Primavera 
100mb/30% DAPS FIBRA ÓPTICA 

43 CRAS Rocio 
R. Francisco Marques 

de Aguiar, 205 
Rocio 100mb/30% DAPS FIBRA ÓPTICA 

44 
Espaço Canto do 

Morro 
Av. Jânio Quadros, 

104 
Canto do Morro 100mb/30% DAPS FIBRA ÓPTICA 

45 
Unidade Mista de 

Iguape 
R. dos Estudantes, 40 Centro 200mb/30% Saúde FIBRA ÓPTICA 

46 
 

Polo Univesp 
Rod. Prefeito 
Casemiro Teireixa, 
450 

Porto do Ribeira 200mb/30% Administração FIBRA ÓPTICA 

47 Paço Antigo 
R. XV de novembro, 
173 

Centro 200mb/30% Administração FIBRA ÓPTICA 
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4.2.3-10 (Dez) Unidades na área rural  

 

PONTOS LOCAL ENDEREÇO BAIRRO LINK DEPARTAMENTO TECNOLOGIA 

1 Esf Jairê Estrada do Jairê Jairê 50mb/30% Saúde FIBRA ÓPTICA 

2 Esf Itimirim 2 
Rod. Casemiro 
Teixeira, km 17 

Itimirim 50mb/30% Saúde FIBRA ÓPTICA 

3 Esf Itimirim 1 
Rod. Casemiro 
Teixeira, km 34 

Retiro 50mb/30% Saúde FIBRA ÓPTICA 

4 
EMEIEF Prof. ª 
Abigail Fortes 

Martins 

R. E, 115 - Balneário 
Valeiros da Juréia 

Barra do Ribeira 50mb/30% Educação FIBRA ÓPTICA 

5 
EMEIEF Bairro 

Icapara 
R. Vitorino Antônio da 
Silva, s/n 

Icapara 50mb/30% Educação FIBRA ÓPTICA 

6 
EMEIEF Bairro 

Jairê 

Estrada Municipal de 
Iguape - Pariquera-
açú, s/n 

Jairê 50mb/30% Educação FIBRA ÓPTICA 

7 
EMEIEF Bairro Pé 

da Serra 
Rod. Casemiro 
Teixeira, km 1 

Itimirim 50mb/30% Educação FIBRA ÓPTICA 

8 
EMEIEF Prof. 

José Luiz Aguiar 
Rod. Casemiro 
Teixeira, km 17 

Itimirim 50mb/30% Educação FIBRA ÓPTICA 

9 
EMEIEF Bairro 

Morro Seco 
Rod. Casemiro 
Teixeira, km 18 

Morro Seco 50mb/30% Educação FIBRA ÓPTICA 

10 
EMEIEF Prof. 

Tadashi Namba 
Rod. Casemiro 
Teixeira, km 27 

Itatins 50mb/30% Educação FIBRA ÓPTICA 
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5.CONCENTRADOR: 

5.1-CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Iguape – Av. Adhemar de Barros, 1072 

IGUAPE/SP.  

6-VELOCIDADE MÍNIMA DOS CIRCUITOS: 

6.1-Pontos de Rede de Acesso: OSPF/MPLS/VPN/EoIP 

100Mbps Full Duplex nas unidades cabeadas com fibra óptica, na zona urbana/rural; 

6.2- Link Dedicado de acesso à Internet com 1 IP/30 e 8 IP Válido Fixo entre os 

Departamentos - A prestação de serviço de acesso à Internet para link dedicado Full Duplex, 

deverá atender as especificações mínimas deste item e seus sub-itens, conforme abaixo: 

6.3- Acesso 

6.3.1-Acesso deve ser fornecido com fibra óptica; 

6.3.2-Acesso bidirecional; 

6.3.3-Acesso simétrico ou assimétrico; 

6.3.4-Velocidade mínima de 80% da velocidade nominal; 

6.3.5-A CONTRATANTE não terá qualquer tipo de limitação quanto à quantidade (em        

bytes) e conteúdo da informação trafegada no acesso; 

6.3.6-Fornecimento mínimo de 2 endereços IP (V4 e V6); 

6.3.7-Para fins de assinatura de contrato, a Licitante Vencedora deverá possuir e  

apresentar Termo de Autorização para a prestação de Serviço de Comunicação 

Multimídia (SCM) outorgado pela ANATEL; 

6.3.8-Central de Atendimento 24 horas por dia, durante todos os dias da vigência do  

contrato através de um número 0800/Contato direto para suporte 24h; 

6.3.9-Prazo médio de indisponibilidade dos circuitos de 30 horas; 

6.3.10-Possibilidade de utilização de provedores de conteúdo por; 

6.3.11-A contratação dos provedores de acesso será de responsabilidade da  

CONTRATANTE; 

6.4-Roteador Gerenciável 

6.4.1-O modem ou roteador será fornecido pela CONTRATADA com suporte para  

instalação e configuração; 
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6.4.2-A configuração será executada para que a rede de computadores da CONTRATANTE 

possua acesso à internet; 

6.4.3-Possuir a quantidade mínima necessária de memória que atenda a velocidade e  

funcionalidades deste, em conformidade com as recomendações do fabricante; 

6.4.4-Possuir 1 (uma) porta de LAN a 10/100/1000 Mbps que seja compatível com o  

padrão IEEE 802.3; portas deverão ser fornecidas no padrão RJ-45; 

6.4.5-Responder por todas as normas definidas pela Agência Nacional de  

Telecomunicações – ANATEL; 

6.5-Instalação 

6.5.1-A CONTRATANTE disponibilizará os seguintes recursos para instalação do(s)  

equipamento(s) de infraestrutura; 

6.5.2-Tomada elétrica tripolar com tensão estabilizada 110 ou 220V; 

6.5.3-Tubulação (dutos) desobstruída com fio guia; 

6.5.4-A CONTRATANTE disponibilizará os seguintes recursos para instalação do(s)  

equipamento(s) de infraestrutura; 

6.5.5-Toda a infraestrutura externa para a instalação, ativação e equipamentos (Cabos,  

equipamentos, conectores, etc.) de acesso à Internet banda larga não deverá possuir qualquer 

ônus para a CONTRATANTE; 

6.5.6-Atendimento dentro da área de cobertura da proponente; 

6.6- Link de Internet das Unidades  

6.6.1-Acesso deverá ser fornecido, na área urbana e rural, sendo para qualquermodalidade 

vedado aplicação de franquia ou taxa de instalação, devendo todos os custos estarem 

inclusos no valor mensal.  

6.6.2-Acesso bidirecional; 

6.6.3-Acesso simétrico ou assimétrico;  

6.6.4-Garantia de taxa de Upload/Download correspondente a velocidade mínimanominal 

e/ou média mensal: Conforme Arts. 16 a 18 da Resolução nº 574/2011 da Anatel.  

Disponibilidade de acesso mensal: 90% do tempo;  

6.6.5-Latência, de no máximo em 80 milissegundos para conexões terrestres. A variaçãoda 

latência (ou jitter) deve ficar no máximo em 40 ms; e a perda de pacotes deve chegar, no 

máximo, a 1%.  
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6.6.6-Não terá qualquer tipo de limitação quanto à quantidade (em bytes) e conteúdo da 

informação trafegada no acesso;  

6.6.7-Fornecimento mínimo de 1 endereços IP (V4) fixo ou variável por acesso; 

 

6.6.8-Roteador: Possuir no mínimo 1 (um) porta de LAN a 10/100/1000 Mbps que 

sejacompatível com o padrão IEEE 802.3; portas deverão ser fornecidas no padrão RJ 45. 

7-Características específicas 

7.1-Os roteadores instalados deverão suportar o padrão IEEE 802.1p, e ainda, permitir a 

configuração dos parâmetros de qualidade (Qos) através do protocolo DiffServ, e deverão ser 

fornecidos com todos os acessórios e programas necessários à sua instalação, operação e 

monitoração; 

7.2-Os roteadores instalados deverão ter capacidade para suportar o tráfego com banda 

completamente ocupada, sem exceder a 70% de utilização de CPU e memória; 

7.3-A CONTRATADA deverá proceder às atualizações de hardware/software que se fizerem 

necessárias para retornar ao limite estabelecido de 70% quando qualquer das medidas 

calculadas ultrapassarem 70%, por duas semanas seguidas, aferidas de segunda a sexta, 

no período de 08h às 18h, com intervalos máximos de 5 (cinco) minutos e por software 

específico de gerência previamente homologado pela CONTRATANTE (e disponibilizado pela 

CONTRATADA). Neste caso o(s) roteador(es) deverá (ão) ser substituído(s) ou 

reconfigurado(s), sem ônus para a CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá promover a 

adequação do equipamento em um prazo máximo de 10(dez) dias úteis; 

7.4-A versão do sistema operacional dos roteadores deverá ser a mais atual disponível no 

país, quando do início da operação; 

7.5-A atualização do sistema operacional do roteador deverá ser efetivada sempre que 

houver lançamento de novas versões, que agreguem melhorias ou correções do software, 

inclusive de segurança, aos serviços prestados; 

7.6-Tais atualizações deverão ser executadas em um prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 

após solicitação/autorização, sem ônus para o CONTRATANTE; 

7.7-Os roteadores/servidores ou Appliance instalados na rede dispostos na sua unidade 

com apenas privilégios de leitura, exclusivamente (readonly) onde deve estar habilitado 

comando para obter as informações das configurações dos equipamentos, inclusive rotas, 

parâmetros e a versão do sistema operacional; 
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7.8-A CONTRATADA deverá configurar os equipamentos para proibirem o acesso via 

SSH/HTTPS/SNMP através da Internet; 

7.9-O acesso às configurações deverá ser realizado apenas por protocolos que implementem 

criptografia (ex.: https e ssh v2). Deverá ser proibido o acesso via internet aos dispositivos; 

7.10-A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, em prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis, contados da assinatura do contrato, documento informando todos os 

procedimentos, sites e login/senha para uso de monitoramento dos links; 

7.11-CONTRATADA deverá prover portal web disponível através de acesso pela Internet em 

que o mesmo possua gráficos, mostrando a taxa de utilização dos links, atualizáveis em 

períodos máximos de 5 minutos; 

7.12-O link principal deverá ser interligado do ponto mais próximo de saída da operadora 

até a sala de equipamentos (CPD) do PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, identificados em 

cada passagem de fibra ótica com etiquetas e ou marcadores de Referência para Link 

Dedicado. Alta resistência, a fim de facilitar a manutenção e prevenir possíveis danos aos 

mesmos; 

7.13-A CONTRATADA deverá disponibilizar uma faixa de, no mínimo, 02 endereços IP 

válidos e, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL, e a qualquer tempo, DNS Primário, 

Secundário e Reverso, para tradução de domínios da INTERNET, cujos custos devem estar 

inseridos na mensalidade dos serviços; 

7.14-O Serviço DNS deverá suportar o protocolo DNSSEC; 

7.15-Os endereços IP disponibilizados pela CONTRATADA citados no subitem 1.4.14 não 

deverão ser da mesma faixa utilizada pelos usuários de IP’s dinâmicos ou terem sido 

anteriormente de faixa de endereços IP utilizados para este fim; 

7.16-Caso os endereços IPs fornecidos pela CONTRATADA estiverem relacionados em 

blacklists como IPs suspeitos de origem de spam ou algo similar (sites maliciosos) a mesma 

deverá fornecer outra faixa em, no máximo, 5 (cinco) dias úteis, sem qualquer ônus para a 

CONTRATANTE; 

8.MÓDULO GESTOR DE ATIVOS  

8.1-Módulo Gestor de Ativos é composto pelo:  

8.1.1-Hardware;  

8.1.2-Display;  
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8.1.3-Software;  

 

8.2-O Módulo Gestor de Ativos é parte integrante da solução, cabendo a CONTRATADA 

dimensionar a configuração, bem como a marca e o modelo mais adequado para a sua 

solução, além das licenças, contratos e qualquer outra documentação pertinente a solução. 

Porém, a fim de garantir a qualidade mínima desejada serão exigidas as especificações 

mínimas abaixo para as partes integrantes da solução, além dos prospectos e manuais dos 

componentes integrantes, sendo de caráter obrigatório e passível de desclassificação no caso 

do não cumprimento de qual quer exigência. 

8.3-A LICITANTE deverá declarar junto à proposta de preços que atende a todos os 

requisitos definidos para o Módulo Gestor de Ativos, com as mínimas configurações e ou 

equipamentos similares de igual performance ou superior.  As marcas abaixo descritas 

servem apenas como referência, não sendo a licitante obrigada a apresentar o mesmo 

produto, quando da execução dos serviços, podendo apresentar equipamentos com 

performance igual, equivalente ou superior. 

8.3.1- HARDWARE 

A CONTRATADA deverá fornecer os seguintes equipamentos: 

 

8.3.1.1 1 (um) Rack 32”U - (Instalação no Paço Municipal) 

8.3.1.1.1 - Quadro Frontal e Traseiro soldada em aço SAE 1020 de 1,5 a 2,0mm de 

espessura. 

8.3.1.1.2-Quadro Traseiro com abertura na base para passagem de cabos. 

8.3.1.1.3-Quadro Traseiro com pinças para guiar cabos em ambas a laterais (guias 

verticais). 

8.3.1.1.4-Portas Frontal em acrílico Fumê. 

8.3.1.1.5-Portas Laterais e traseira com aletas de ventilação. 

8.3.1.1.6-Longarinas confeccionadas em aço SAE 1020 de 1,5 a 2,0mm de espessura. 

8.3.1.1.7-Teto preparado para recebimento do Kit de ventilação com 02 / 04 /06 ou 08 

ventiladores. 

8.3.1.1.8-Com Kit de ventilação com 02 ventiladores. 

8.3.11.9-Com Sensor de temperatura interna com visor externo. 
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8.3.1.1.10-Com Kit rodizio sendo duas rodas com travas e duas sem travas. 

 

9.3.1.2- 91 (Noventa e Hum) Rack 5”U - (Instalação em todas as Unidades para compor 

a Rede de Dados,    

8.3.1.2.1-Mini Rack P/ Rede 

8.3.1.2.2-5U 550MM 19 Polegadas  

8.3.1.2.3-Cor: Preto  

8.3.1.2.4-Porta com Fechadura Universal  

8.3.1.2.5-Laterais com Fechadura Tipo Fenda  

8.3.1.2.6-Aletas de Ventilação nas Laterais  

8.3.1.2.7-Porta Removível, Reversível e com Visor em Acrílico  

8.3.1.2.8-Furos no Painel Traseiro Para Fixação na Parede  

8.3.1.2.9-Abertura de Passagem de Cabos na Parte Inferior e Superior do Mini Rack  

8.3.1.2.10-Fabricado em Aço SAE 1020, Pintura Epóxi Texturizada 

8.3.1.3.1-   1 (um) Router I - (Instalação no Paço. Municipal) 

8.3.1.3.1-  Armazenamento Flashe 125MB, 

8.3.1.3.2-   2Core/1.4GHz (IPQ-8064-0-519FCBGA-TR-01-0) 

8.3.1.3.3-   1G de Memória RAM 

8.3.1.3.4-    10 Ethernet Ports 10/100/1000, 

8.3.1.3.5-     1 SFP Port, 

8.3.1.3.6-     1 Serial Port RJ45 

8.3.1.3.7-     1 Slot USB 3.0 Type A 

8.3.1.3.8-      Licença Level 5 

8.3.1.3.9-     10V a 30V de Entrada 

8.3.1.3.10-    Consumo de 10W 
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8.3.1.4-  91 (noventa e hum) Router II (Instalação em todas as Unidades para compor 

a Rede de Dados) 

8.3.1.4.1-   Armazenamento Flash 16MB 

8.3.1.4.2-    2Core/850Mhz (MT7621A) 

8.3.1.4.3-     256MB de Memória RAM 

   8.3.1.4.4-      5 Ethernet Ports 10/100/1000 

8.3.1.4.5-     1 Slot USB 3.0 Type A 

8.3.1.4.6-      Licença Level 4 

8.3.1.4.7-      8V - 30V de Entrada  

8.3.1.4.8-       Consumo de 5W 

 

8.3.1.5-Servidor para Monitoramento 

  Obs. O Servidor deverá ter no mínimo as especificações abaixo: 

8.3.1.5.1-    Processador Core-i3 (Cache mínimo de 3MB) 

8.3.1.5.2-     Memória RAM 4GB, DDR3 1600 MHz(1 x 4 GB),  

8.3.1.5.3-      Disco Rígido de 500 GB, 7200 RPM - 2,5 polegadas 

8.3.1.5.4-     4 Portas USB 3.0  

8.3.1.5.5-     1 Porta VGA 

8.3.1.5.6-    1 Porta de rede RJ-45 (Ethernet 10/100/1000) 

8.3.1.5.7-     Alimentação 100 - 240 Volts AC - Bivolt Frequência de 50-60Hz 

8.3.1.5.8-     Sistema Operacional, Ubuntu Linux 14.04 LTS 
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8.3.2- DISPLAYS 

Os Displays (dois) são parte integrante da solução, cabendo a CONTRATADA dimensionar 

a configuração, bem como a marca e o modelo mais adequado para a sua solução. Porém, 

a fim de garantir a qualidade mínima desejada, serão exigidas as especificações mínimas 

abaixo: 

8.3.2.1 1 (Um) Monitor/TV de 40” (Instalado em sala indicada pela CONTRATANTE 

para monitoramento da Rede de Dados) 

8.3.2.1.1 Tipo:  Smart TV 

8.3.2.1.2 Tamanho da Tela: 40 polegadas 

8.3.2.1.3 Resolução de Imagem:  1366 x 768 Pixel 

8.3.2.1.4 Tipo de Tela: LED 

8.3.2.1.5 Frequência: 60 Hz 

8.3.2.1.6 Tecnologia: Miracast 

8.3.2.1.7 Funções:  Conversor Digital Interno 

8.3.2.1.8 Entradas:  HDMI (2 Entradas HDMI) 

8.3.2.1.9  Conexões: RF 

8.3.2.1.10   Sistema de Cor: NTSC 

8.3.2.1.11    Potência de saída: 6 W 

8.3.2.1.12    Sistema de Som:  Clear Voice II 

8.3.2.1.13    Tipo de Voltagem:  Bivolt 

8.3.2.1.14    Consumo de Energia: 38 W 

8.3.2.1.15    Consumo Stand-by: 1 W 
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8.3.2.1.16     Largura:  734 mm 

8.3.2.1.17    Altura: 438 mm 

8.3.2.1.18    Profundidade:  71 mm 

8.3.2.1.19    Peso: 4,5 Kg 

8.3.2.1.20    Largura com Base: 734 mm 

8.3.2.1.21    Altura com Base: 474 mm 

8.3.2.1.22    Profundidade com Base:  172 mm 

8.3.2.1.23       Peso com Base: 4,7 Kg 

8.3.2.1.24       Suporte tri articulado compatível com a Smart TV 

8.3.3. SOFTWARE 

A solução deve possuir um conjunto de recursos que permita ao usuário detectar, mapear 

e gerenciar toda a infraestrutura de rede (dispositivos de rede e tráfego de rede) conforme a 

sua necessidade, identificados da seguinte maneira: 

8.3.3.1.    SNMP v2, intervalo de endereços IPv6 e IPV4, SNMP, SNMP Smartscan, arquivo

  de host;  

8.3.3.2.     Funções pré-definidas de varredura e de dispositivos;  

8.3.3.3.     Descoberta baseada na Web ou descoberta programada;  

8.3.3.4.     Criação de mapas;  

8.3.3.5.     Mapas de topologia personalizáveis;  

8.3.3.6.     Visualizações de topologia multinível;  

8.3.3.7.     Suporte a SNMP, SSH e WMI;  

8.3.3.8.     Gráficos instantâneos;  

8.3.3.9.     MIB Walker, MIB Explorer e MIB Manager;  
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8.3.3.10. Monitoramento de aplicativos WMI;  

8.3.3.11. Monitoramento de infraestrutura sem fio;  

8.3.3.12. Monitores de desempenho e de hardware;  

8.3.3.13. Monitoramento personalizado de limites;  

8.3.3.14. Suporte a contadores de 32 e 64 bits;  

8.3.3.15. Alertas integrados para problemas de desempenho, gargalos de tráfego e erros 

 de configuração;  

8.3.3.16. Políticas configuráveis de escalações múltiplas;  

8.3.3.17. Acesso à web e a celulares;  

8.3.3.18. Supressão de alertas e relatórios de blecaute;  

8.3.3.19. Ambientes de trabalho e relatórios personalizáveis;  

8.3.3.20. Gerenciamento baseado em cada função com integração com o Active 

  Directory;  

8.3.3.21. Programação de relatórios recorrentes e distribuição de relatórios;  

8.3.3.22. Relatórios exportados para e-mail, Excel® ou PDF;  

8.3.3.23. Alertas configuráveis, incluindo: e-mail e mensagem SMS de texto;  

8.3.3.24. Detecção automática de sistema operacional;  

8.3.3.25. Criptografia FIPS 140-2.  

9.DA INSTALAÇÃO E ACEITE DOS SERVIÇOS 

9.1-Prazos de instalação de todos os serviços com a nova tecnologia em fibra ótica, deverá 

atender os prazos abaixo: 

9.1.1-Num prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da data de assinatura do 

contrato: a CONTRATADA deverá implantar/ configurar/operar a nova Rede Óptica nos 

pontos já atendidos com internet via fibra óptica; 

9.1.2-Num prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de assinatura do 
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contrato: a CONTRATADA deverá implantar/ configurar/operar a nova Rede Óptica em 

100% dos 91 locais relacionados para serem interligados na área urbana e rural do 

município; 

9.2- CONTRATADA deverá disponibilizar todos os equipamentos necessários ao bom 

funcionamento do circuito e do serviço disponibilizado exigido neste edital;  

9.3-As providências necessárias à instalação e operação dos enlaces, incluindo mão de obra, 

são de responsabilidade única da CONTRATADA e não devem representar ônus para a 

CONTRATANTE. Isto é, o circuito deverá estar disponível na sala de equipamentos e nos 

locais a serem atendidos pelo presente edital;  

9.4-CONTRATANTE disponibilizará local seguro, energia elétrica 127 Vac 60 Hz e malha de 

aterramento para instalação dos equipamentos;  

9.5-A qualidade do circuito deverá estar dentro das recomendações Telebrás/Anatel 

vigentes; 

9.6-A CONTRATADA deverá realizar todos os testes de qualidade dos circuitos de 

comunicação, em observância às normas citadas acima, com acompanhamento técnico da 

CONTRATANTE; 

10.DO SUPORTE TÉCNICO 

10.1-Quando da assinatura da Autorização de Fornecimento, a CONTRATADA deverá 

apresentar preposto, endereço de correio eletrônico e números telefônico/Celular 0800, de 

um centro de atendimento técnico ou técnico responsável, para registro de chamada de 

notificação de falha e reparo do circuito. 

10.2-A CONTRATADA deverá contar com equipe especializada sob sua responsabilidade 

para manutenção e reparo;  

10.3-Eventuais interrupções no fornecimento do serviço deverão ser atendidas no prazo 

máximo de 2 (duas) horas, a partir da abertura do chamado. No momento da abertura do 

chamado deverá ser fornecido à CONTRATANTE o número da solicitação (por telefone, e-

mail ou fax);  

10.4-O tempo de reparo será medido a partir da hora de Iguape do chamado na Central de 

Atendimento da operadora, até à hora de sua conclusão. Este tempo não deverá ser superior 

a 4 (quatro) horas para todos os equipamentos e links, observando-se a precedência do 

quesito DISPONIBILIDADE;  
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10.5-Quando a CONTRATADA necessitar realizar manutenções programadas que afetem o 

serviço ora contratado, esta deverá solicitar formalmente um agendamento de manutenção 

programada. No documento deverá ser informado, além do motivo da indisponibilidade, o 

tempo previsto para a normalização do serviço. A manutenção somente poderá ser 

executada mediante comunicação formal da CONTRATANTE com data e hora para sua 

execução;  

10.6-A CONTRATADA deverá conceder, automaticamente, crédito proporcional, na Nota 

Fiscal ou Fatura de Serviços de Telecomunicações, quando ocorrer interrupção do circuito 

por mais de 30 (trinta) minutos, desde que o defeito constatado seja de responsabilidade da 

CONTRATADA. Para efeito de crédito serão consideradas a data e a hora da abertura da 

reclamação de defeito pela CONTRATANTE junto à CONTRATADA, sendo o crédito 

calculado conforme a seguir: VD = (VM/1440) x N Onde: VD = Valor do desconto; VM = Valor 

mensal do circuito conforme praticado pela CONTRATADA; N = Quantidade de unidades de 

períodos de 30 (trinta) minutos; 

10.7-A CONTRATADA deverá dispor de telefone 0800/outra foram que não haja ônus para 

abertura dos chamados. 

11.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1-Em caso de utilização de cabo ótico terrestre nas vias públicas, deverá ser apresentado 

o projeto técnico devidamente aprovado pela CONTRATANTE.  

11.2-Suprir a CONTRATANTE com informações suficientes para habilitá-la a preparar os 

locais para a entrega e instalação dos acessos e dos equipamentos, se for o caso;  

11.3-Instalar e dar manutenção nos equipamentos por ela fornecidos, localizados nas 

dependências da CONTRATANTE e nos pontos remotos, sendo vedada a intervenção de 

terceiros, a qualquer título e em qualquer situação, sem a autorização por escrito ou e-mail 

da CONTRATANTE; 

11.4-Executar a infraestrutura básica necessária para a instalação dos acessos, 

disponibilizando o circuito na sala de equipamentos da CONTRATANTE, nos locais 

atendidos por este edital; 
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11.5-Substituir equipamento de sua propriedade ou posse legal e o meio de acesso, sempre 

que necessário à prestação do serviço da rede de telecomunicações e/ou à preservação e 

melhoria da sua qualidade técnica; 

11.6-Responsabilizar-se pela instalação e serviços de manutenção dos equipamentos 

necessários à formação das redes de acesso e de transporte da CONTRATANTE;  

11.7-Atender às solicitações de mudança dos pontos de atendimento indicados, desde que 

tecnicamente viáveis, sendo que os custos relativos à mudança, bem como eventuais 

acréscimos de preço, serão de responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a 

CONTRATANTE;  

11.8-Qualquer mudança de tecnologia por parte da CONTRATADA, que possa resultar em 

modificação da forma de atendimento especificada em proposta técnico-comercial, deverá 

ser negociada entre as partes;  

11.9-Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo;  

11.10-A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE, não eximirá 

a CONTRATADA de total responsabilidade pela má execução dos serviços contratados;  

12.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1-Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições do presente instrumento técnico;  

12.2-Informar a liberação de infraestrutura em suas dependências, se for o caso, para que 

a CONTRATADA providencie a ativação técnica;  

12.3-Responsabilizar-se pela guarda e integridade dos equipamentos da CONTRATADA, se 

for o caso, obrigando-se ao respectivo ressarcimento, pelo valor atualizado, em casos de 

perda, extravio, dano ou destruição, ainda que parcial, por qualquer motivo que não de 

força maior;  

12.4-Permitir o acesso de empregados da CONTRATADA, que forem autorizados, em suas 

dependências para manutenção, a qualquer hora do dia, sendo ou não horário comercial, 

com a presença de pelo menos um de seus funcionários;  
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12.5-Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;  

12.6-Verificar a regularidade das condições de habilitação da CONTRATADA;  

12.7-Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços executados pela CONTRATADA;  

12.8- A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir a substituição de técnicos da 

CONTRATADA que, a seu critério, forem considerados inconvenientes ou incompatíveis com 

o trabalho.  

13.PRIORIDADE DE INSTALAÇÃO 

Por questões técnicas os serviços serão liberados seguindo a ordem de prioridades abaixo:  

1º – Paço Municipal; 

2º – Departamentos; 

3º – Unidades situadas na zona urbana 

4º - Unidades situadas na zona rural 
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ANEXO II – PLANILHA DE ORÇAMENTO  
PREGÃO PRESENCIAL N.° 008/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 035/2021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO 
E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS (OSPF/MPLS/VPN/EoIP) COM 
58 LINKS DE REDE DE DADOS DE 100MBPS FULL DUPLEX, DE ACESSO A GESTÃO DO 
MUNICÍPIO E COM A ENTREGA TOTAL DE 58 LINKS DE ACESSO A INTERNET,  PELO 
PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. 
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 

Comissão de Pregão Presencial 
Prezados Senhores: 
Apresentamos pelo presente TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL, as condições para a 
contratação do certame licitatório referido acima, conforme valores dispostos na tabela abaixo, 
compondo      o      valor      global      da      nossa      proposta      de      R$         (  ), 
atendendo a todas as especificações dos serviços detalhadas no Termo de Referencia (anexo I 
do edital): 

 

ITEM  DESCRIÇÃO (a) 
QUANT. 

 (b) 
VALOR 
UNIT. 
X 12meses 

(c) 
 
Valor total = 
(b) x (a) 

01 Contratação de empresa prestadora de 
serviços especializados de telecomunicações 
necessários à implantação, operação, 
manutenção e gerenciamento de uma rede 
IP multisserviços (OSPF/MPLS/VPN/EoIP) 
com 44 links de no mínimo 100 MBPS com 
30% de UPLOAD, e IP válido dinâmico nas 
44 unidades urbanas. Termo de 

Referência-Anexo I ,subitem 4.2.2 do 

edital. 

44   

02 Contratação de empresa prestadora de 
serviços especializados de telecomunicações 
necessários à implantação, operação, 
manutenção e gerenciamento de uma rede 
IP multisserviços (OSPF/MPLS/VPN/EoIP) 
com 03 links de no mínimo 200 MBPS com 
30% de UPLOAD, e IP válido dinâmico nas 

03 unidades urbanas . 
Termo de Referência-Anexo I ,subitem 

4.2.2 do edital. 

03   

03 Contratação de empresa prestadora de 
serviços especializados de telecomunicações 
necessários à implantação, operação, 
manutenção e gerenciamento de uma rede 
IP multisserviços (OSPF/MPLS/VPN/EoIP) 
com 10 links de no mínimo 50 MBPS com 
30% de UPLOAD, e IP válido dinâmico nas 

10 unidades rurais. Termo de 

10   
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Referência-Anexo I ,subitem 4.2.3 do 

edital. 

04 
 

Contratação de empresa prestadora de 
serviços especializados de telecomunicações 
necessários à implantação, operação, 
manutenção e gerenciamento de uma rede 
IP multisserviços (OSPF/MPLS/VPN/EoIP) 
com 01 link de no mínimo 400 MBPS 
/FULLDUPLEX COM 1 IP/30 IP VÁLIDO 
FIXO. Termo de Referência-Anexo I 

,subitem 4.2.1 do edital. 

01   

05 REDE IP MULTISSERVIÇOS 
(OSPF/MPLS/VPN/EoIP) COM 58 LINKS 
DE REDE DE DADOS DE 100MBPS FULL 
DUPLEX, DE ACESSO A GESTÃO DO 
MUNICÍPIO. Termo de Referência-Anexo I 

, item 4 , subitem 4.1 do edital. 

58   

VALOR DA PROPOSTA GLOBAL  ------------------------------------------------------------R$ ................ 

 

RAZÃO SOCIAL: _____________CNPJ:            INSC.EST.:__________________INSC.MUN.:  
ENDEREÇO:______________CEP:  __________________TEL/FAX: (  E-MAIL:  
__________ 

 O Prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data 
da abertura dos envelopes. 

 Pela presente proposta, colocamos nossa empresa a disposição da Contratante, para a 
assinatura do Contrato, estando dispostos a iniciarmos a prestação do serviço, após o pedido 
emitido pelo setor competente da Contratante, nos termos e condições estabelecidos no Edital. 

 Pela presente proposta, aceitamos as condições de pagamento, nos termos dispostos na 
cláusula 14 do edital. 

 Eu, (nome completo e qualificação do representante legal da empresa), RG nº  , 
CPF/MF   n.º  ,  (ou cargo / função na empresa), DECLARO pela 
apresentação da presente proposta, sob as penalidades legais, em nome da empresa (razão social  
da empresa, CNPJ/MF n.º  ,  Inscrição Estadual nº  e 
endereço da sede), pela apresentação da presente proposta, que nos preços dispostos acima, 
encontram-se incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos, bem como quaisquer 
outras despesas, inclusive as relativas pagamento transporte das mercadorias até o local de 
entrega estabelecido pela Contratante, impostos, tributos de qualquer natureza e todas as demais 
despesas relacionadas com o fornecimento das mercadorias constantes de nossa proposta, objeto 
da presente licitação; bem como efetuaremos a substituição imediata e totalmente às nossas 
expensas, caso o produto apresente qualquer avaria durante o transportes, ou qualquer outra 
divergência quanto ao item cotado em nossa proposta. 

Local e data    

 

. Assinatura do Representante . 
Razão Social da Empresa 

Nome Completo do Representante da Empresa 
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Contrato celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, pessoa jurídica de direito 
público, com sede à Avenida Adhemar de Barros, n.º 1.070 – Porto do Ribeira – 
Iguape/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 45 . 550 . 167 / 0001 - 64 , neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, o Sr. WILSON ALMEIDA LIMA, brasileiro, portador do RG. Nº, e 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF sob nº, residente e domiciliado neste 
município de Iguape/SP, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa (razão 
social, endereço, CNPJ/MF, Insc. Estadual e demais qualificações da empresa 

vencedora da licitação), neste ato representado, nos termos do (ato autorizativo 
darepresentação) por (nome, endereço e qualificação do representante da empresa 
vencedora da licitação), doravante denominada CONTRATADA, regendo-se pela Lei 
Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, de 
21 de junho de 1993, tendo como respaldo o resultado do Pregão Presencial n.º 008/2.021, 
a autorização constante do processo n.º 035/2021 e a proposta apresentada pela empresa, 
firmam o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente 
outorgam e aceitam, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela(s) empresa(s): 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

O presente instrumento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À 
IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP 
MULTISSERVIÇOS (OSPF/MPLS/VPN/EoIP) COM 58 LINKS DE REDE DE DADOS DE 
100MBPS FULL DUPLEX, DE ACESSO A GESTÃO DO MUNICÍPIO E COM A ENTREGA 
TOTAL DE 58 LINKS DE ACESSO A INTERNET,  PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, 
Sendo : 

 

ITEM  DESCRIÇÃO (a) 
QUANT. 

 (b) 
VALOR 
UNIT. 
X 12meses 

(c) 
 
Valor total = 
(b) x (a) 

01 Contratação de empresa prestadora de 
serviços especializados de telecomunicações 
necessários à implantação, operação, 
manutenção e gerenciamento de uma rede 
IP multisserviços (OSPF/MPLS/VPN/EoIP) 
com 44 links de no mínimo 100 MBPS com 
30% de UPLOAD, e IP válido dinâmico nas 
44 unidades urbanas. Termo de 

Referência-Anexo I ,subitem 4.2.2 do 
edital. 

44   

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO - 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 
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02 Contratação de empresa prestadora de 
serviços especializados de telecomunicações 
necessários à implantação, operação, 
manutenção e gerenciamento de uma rede 
IP multisserviços (OSPF/MPLS/VPN/EoIP) 
com 03 links de no mínimo 200 MBPS com 
30% de UPLOAD, e IP válido dinâmico nas 
03 unidades urbanas . 

Termo de Referência-Anexo I ,subitem 

4.2.2 do edital. 

03   

03 Contratação de empresa prestadora de 

serviços especializados de telecomunicações 
necessários à implantação, operação, 
manutenção e gerenciamento de uma rede 
IP multisserviços (OSPF/MPLS/VPN/EoIP) 
com 10 links de no mínimo 50 MBPS com 
30% de UPLOAD, e IP válido dinâmico nas 
10 unidades rurais. Termo de 

Referência-Anexo I ,subitem 4.2.3 do 

edital. 

10   

04 
 

Contratação de empresa prestadora de 
serviços especializados de telecomunicações 
necessários à implantação, operação, 
manutenção e gerenciamento de uma rede 
IP multisserviços (OSPF/MPLS/VPN/EoIP) 
com 01 link de no mínimo 400 MBPS 
/FULLDUPLEX COM 1 IP/30 IP VÁLIDO 
FIXO. Termo de Referência-Anexo I 
,subitem 4.2.1 do edital. 

01   

05 
 

REDE IP MULTISSERVIÇOS 
(OSPF/MPLS/VPN/EoIP) COM 58 LINKS 
DE REDE DE DADOS DE 100MBPS FULL 
DUPLEX, DE ACESSO A GESTÃO DO 
MUNICÍPIO. Termo de Referência-Anexo I 

, item 4 , subitem 4.1 do edital. 

58   

VALOR DA PROPOSTA GLOBAL  ------------------------------------------------------------R$ ................ 

 

2-CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS  

2.1 - O valor global do presente ajuste constitui a importância de  

R$ ..................................................................(........................), constante da proposta 
vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA e entendido este como preço justo e 
suficiente para a prestação de serviços objeto do presente instrumento. O valor global será 
liberado parceladamente: mês    a    mês    à    CONTRATADA,    na    importância    estimada   
de   R$                         
(  ),  
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a ser ajustada mediante apresentação de relatório dos serviços solicitados pela 
CONTRATANTE e prestados pela CONTRATADA no período, e apresentação da respectiva 
fatura. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO  

3.1 - As despesas decorrentes do presente contrato, serão pagas com recursos previstos no 

orçamento vigente, conforme disponibilidade financeira dos recursos de acordo com a 

seguinte classificação econômica: 

a)DEPARTAMENTO DE TURISMO 

a.1)- Unidade   Orçamentária:  02.11.00;   Funcional   Programática:  23.695.0017.2011;  

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00; Ficha 128; Destinação de Recursos: 01.110.0000; 

b)DEPARTAMENTO DE CULTURA 

b.1)- Unidade   Orçamentária:  02.11.00;   Funcional   Programática:  13.392.0017.2013;  

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00; Ficha 123; Destinação de Recursos: 01.110.0000; 

c)DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

c.1)- Unidade   Orçamentária:  02.12.00;   Funcional   Programática:  10.302.0021.2435;  

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00; Ficha 156; Destinação de Recursos: 01.310.0000; 

d)DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

d.1)- Unidade   Orçamentária:  02.05.00;   Funcional   Programática:  12.361.0098.2429;  

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00; Ficha 090; Destinação de Recursos: 05.200.0001; 

e)DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

e.1)- Unidade   Orçamentária:  02.02.00;   Funcional   Programática:  04.122.0003.2004;  

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00; Ficha 030; Destinação de Recursos: 01.110.0000; 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
 

4.1-O contrato firmado como resultado do presente procedimento licitatório, permanecerá 

válido por um período de 12 (doze) meses, contados da data indicada na Autorização de Início 

dos Serviços; podendo ser prorrogado na forma do Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, se 

houver necessidade e interesse da CONTRATANTE, observando-se os procedimentos legais; 

sendo necessário para tanto, a elaboração de um termo aditivo, a ser assinado por ambas as 

partes. 

4.2-Em caso de prorrogação contratual a cada período de doze meses, o contrato será 
reajustado levando-se em conta o IPCA. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO 

CONTRATO 

5.1- A Licitante Vencedora uma vez CONTRATADA, se obriga a dar início aos serviços objeto 

da presente Licitação, num prazo de, no máximo, 05 (cinco) dias a contar da assinatura da 
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Autorização de Início do Serviço -AIS. 

5.2- A CONTRATADA obriga-se a manter os compromissos assumidos pela apresentação de 

sua Proposta Comercial, nos Termos dos ANEXOS I e II do edital que deu origem ao presente 

instrumento, com a execução dos serviços objeto do presente certame sob a fiscalização e 

orientação do Departamento de Saúde da CONTRATANTE. 

5.3 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá: 
a) Se disser respeito à execução, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando seu 

ressarcimento ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 
b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 

12.4-) Cumprir também todas as obrigações contidas no termo de referência ANEXO I 

do edital, no qual faz parte integrante  dos prazos e execução da contratada. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 
6.1. – Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
 
6.1.1. – I – em se tratando de obras e serviços: 
 
a)Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 
contratado; 
 
b)Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto 
no artigo 69 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
6.1.2. – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez 
e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos 
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
 
6.1.3. – O prazo a que se refere a alínea “b” do item 6.1.1 não poderá ser superior a 90 
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 

CLAUSULA SÉTIMA– DA GARANTIA DO SERVIÇO 

7.1. – O objeto do presente processo tem garantia quanto a vícios ocultos e aparentes ou 
defeitos da coisa, devendo o licitante vencedor eliminá-los às próprias expensas, sob pena de 
incidir em inexecução contratual. Ficando responsável por todos os encargos decorrentes 
disso, incluindo a remoção e devolução do objeto licitado, após, sanadas os problemas que 
se fizeram necessária o uso da garantia. 

 
    CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  

8.1-  A Nota Fiscal/ Fatura emitida pela Contratada deverá ser entregue, no local a ser 

indicado pelo Departamento solicitante. O documento fiscal deverá ser do estabelecimento 

que apresentou  a proposta vencedora da licitação. 
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8.1.1-  A  Nota Fiscal/Fatura deverá indicar o número da nota empenho/ Nota de 
empenho parcial  

8.2- O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado conforme cronograma do 

Departamento de Finanças no prazo máximo de 30 (trinta) dias, desde que a referida fatura 

seja entregue no Departamento de Finanças, devidamente atestada pelo Departamento 

solicitante. 

8.3- A Contratada não poderá protocolizar a Nota Fiscal/ Fatura antes do fornecimento do 

objeto do certame por parte do Contratante. 

8.4 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 

seu vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma acima citado. 

 

8.5- O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente da CONTRATADA - 
Banco:   Agência n.º –––––––– Conta Corrente/Pessoa 
Jurídica nº             . 

8.6 - Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos 
facultativos,  o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer 
incidência de correção monetária. 

CLÁUSULA NONA– DO REAJUSTE , REQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO E DOS 
ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES.  
9.1- O contrato poderá ser reajustado para restabelecer a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicialdo contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando 
álea econômica extraordinária e extracontratual.(artigo 65, inciso I, alínea “d” da lei 
8.666/93) 

9.2-Havendo a solicitação de prorrogação contratual. será considerado o IPCA (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), o qual incidirá somente se e após decorridos 12 
(doze) meses de contrato e obedecidos os valores de mercado.  
 

9.3- A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo 
Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o § 1° do art. 
65 da Lei n° 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites 
estabelecidos em Lei, salvo, as supressões resultantes de acordo celebrados entre os 
contratantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA– DA GARANTIA CONTRATUAL 
10.1-A Contratada deverá apresentar em até 10 (dez) dias após assinatura do contrato, 
garantia contratual correspondente a 5% do valor do contrato, conforme estabelecido no Art. 
56 da Lei Federal 8666/93. 
a) Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:  
I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda;    (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004) 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11079.htm#art26
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II -garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a cinco por cento do valor do 
contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado o previsto no 
parágrafo 3o deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
 
III- fiança bancária 
 
IV A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do 
contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 
V Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administração, dos quais o 
contratado ficará depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor desses bens. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES  

10.1- Dos direitos: 

10.1.1-  Constituem direitos da CONTRATANTE receber o  objeto  nas  condições  avençadas  

e  da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

10.2-  Das Obrigações: 

10.2.1- Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento. 

8.2.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Executar o objeto desta licitação  de  acordo  com  as  especificações  do  Edital  de 

licitação, responsabilizando-se pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, 

exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras 

irregularidades; 

b) Responder pelas ações e omissões de pessoas direta ou indiretamente empregadas, 

no que se refere á execução dos serviços a serem contratados como objeto da presente 

licitação, assim como por ações e omissões de seus próprios diretores e empregados. 

Nenhuma disposição deste contrato criará uma relação contratual entre qualquer 

subfornecedor/ subcontratado e a CONTRATANTE, para pagar ou fazer com que sejam pagos 

quaisquer dos referidos subcontratados; 

c) 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; 

d) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que 

comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor quanto  às  obrigações assumidas na 

presente licitação, em especial,  encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 

fiscais e comerciais; 

e) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais  decorrentes  da  

execução do presente contrato; 

f)   Comunicar à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer 

ocorrência anormal, que impeça a execução do serviço; 

g) Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE para o fiel cumprimento do objeto 

licitado; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
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h) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato para terceiros; 

i)   Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, 

prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 

j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento)  do  valor  inicial  do  contrato, 

facultada a supressão além desse limite; 

 

k)  Cumprir também todas as obrigações contidas no termo de referência ANEXO I do 

edital, no qual faz parte integrante das obrigações da contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES  
12.1. – Os participantes que ensejarem no retardamento da execução do certame, não 
mantiverem sua proposta, falharem ou fraudarem a presente contratação, comportarem-se 
de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser 
aplicadas, conforme o caso, as sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como 
aos Artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao 
MUNICÍPIO pelo infrator: 
 
12.1.1. – Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do 
Contrato, a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
 
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrer pequenas irregularidades, para as quais haja 
concorrido; 
 
b) Multa, na forma prevista neste instrumento convocatório ou no Contrato; 
 
c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período 
não superior a 02 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro Municipal, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
penalidade; 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois 
de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 
 
12.2. – Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal 
e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no 
edital, implicará decadência do direito à contratação e a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 2% (dois por cento) 
do valor adjudicado à ela, cominada com a aplicação de suspensão temporária para 
licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade. 
 
12.3. – A licitante que recusar injustificadamente e/ou deixar de entregar total ou 
parcialmente a proposta readequada, e/ou documentos de habilitação da qual foi 
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declarada melhor oferta, ou não apresentá-los dentro do prazo fixado, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às seguintes penalidades: 
 
a) Multa de 20% (vinte por cento) do valor adjudicado à ela;  
 
b) A aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade, 
conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 
 
12.4. – A adjudicatária que recusar injustificadamente e/ou deixar de assinar o 
Contrato e Termo de Ciência e Notificação, ou não assiná-los dentro do prazo fixado, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às seguintes 

penalidades: 
a) Multa de 20% (vinte por cento) do valor adjudicado à ela; 
 
b) A aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade, 
conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.  
 
12.5. – Pela inexecução total ou parcial do Contrato, e/ou pelo atraso injustificado no 
fornecimento, sem prejuízo do disposto no § 1º do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, 
sujeitará a Contratada à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não 
cumprida na seguinte proporção: 
 
a) Atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) do valor total do Contrato ao 
dia; e 
 
b) Atraso superior a 30 (trinta) dias, até o limite de 60 (sessenta) dias: multa de 2% (dois por 
cento) do valor total do Contrato ao dia; 
 
c) A aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade, 
conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 
 
12.6. – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu 
pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante. 
 
12.7. – Após o terceiro caso de advertência, independente de quitação de multa, poderá a 
Administração aplicar o disposto no subitem 12.1.1. alíneas “c” e/ou “d”. 
 
12.8. – A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 
A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com 
qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da 

Contratante. 
 
12.9. – Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista 
ao processo, desde que requerido previamente e motivando tal pedido. 
 
12.9.1. – O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias 
úteis contados da data da intimação do interessado. 
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12.9.2. – A sanção estabelecida no subitem 12.1.1. alínea “d” é de competência exclusiva 
do Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos 
de sua aplicação.  
 
12.10. – O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de até 10 (dez) dias 
da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 
12.10.1. – Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será 
automaticamente descontado da primeira parcela de preço a que a Contratada vier a fazer 
jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, 

cobrado judicialmente. 
 
12.10.2. – Na impossibilidade da aplicação do subitem 12.10.1. o não pagamento da(s) 
multa(s) ensejará à inscrição da empresa na Dívida Ativa do município, sendo esta cobrada 
posteriormente de forma extrajudicial. Não havendo êxito, a multa será cobrada 
judicialmente. 
 
12.11. – Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 
comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, 
informando ainda que o fato seja registrado no cadastro correspondente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO  

13.1- A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as conseqüências 

contratuais, de acordo com o disposto nos Artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

13.2- São motivos para rescisão do presente Contrato: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, rotas, horários ou 

prazos; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações rotas, horários 

ou prazos; 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da realização da prestação de serviço, nos prazos, rotas e horários 

estipulados; 

IV - o atraso injustificado na execução dos serviços; 

V - a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração; 

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com 

outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, sem a prévia comunicação e autorização 

da Administração; 

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
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VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° 

do art. 67 desta lei; 

IX - a decretação de falência; 

X - a dissolução da sociedade ou do falecimento do contratado; 

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que prejudique a execução do contrato; 

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 

e terminadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está sendo subordinado 

o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

XIII - a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação 

do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 desta Lei; 

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação 

da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado 

à contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 

assumidas até que seja normalizada a situação; 

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 

decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou 

executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 

guerra, assegurado à contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 

obrigações até que seja normalizada a situação; 

XVI - a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução, nos 

prazos contratuais; 

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato; 

XVIII - descumprimento do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n° 8.666/93, sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis; 

§ 1° - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 

o contraditório e a ampla defesa. 

§ 2° - A rescisão deste Contrato poderá ser: I - Determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII desta cláusula. II - Amigável, 

por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; III - Judicial, nos termos da legislação. § 3° 

- A rescisão administrativa ou amigável, deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

§ 4° - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que 

haja culpa da contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que 



Pregão Presencial n.º 008/2021 

     
  

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP CEP: 11920-000 

Fone: (13) 3848-6810    licitacao@iguape.sp.gov.br 

 

houver sofrido, tendo ainda direito a: IV - pagamentos devidos pela execução do contrato até 

a data da rescisão; 

§ 5°- A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos 

créditos decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além 

das sanções previstas neste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO 

14.1-O presente Contrato está vinculado ao Pregão Presencial nº 008/2021 e à proposta 

da CONTRATADA, fazendo parte integrante deste instrumento, como se transcrito 
estivessem literalmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 
15.1-A fiscalização da execução do contrato será realizada pelo Diretor de Divisão de 
Informática– Sr. Larry Carvalho portador do CPf nº 296.129.338-39, os quais 
providenciarão as anotações, em registro próprio, das ocorrências relacionadas com a sua 
execução e gestão, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou 
defeitos observados. 
 
15.2 – Compete à fiscalização designada pela Prefeitura, entre outras atribuições: 
 
15.2.1. – Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas em 
caderno de especificações técnicas, termo de referência e planilhas orçamentárias e 
adequação dos procedimentos e materiais empregados à qualidade desejada para os serviços. 
 
15.2.2. – Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços 
executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações. 
 
15.2.3. – Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que 
impliquem em multas a serem aplicadas à licitante vencedora. 
 
15.2.4. – Fiscalizar os trabalhos a serem desenvolvidos pela Contratada. Solicitar a qualquer 
momento informações sobre a prestação de serviços. 
 
15.2.5. – Incorporar modificações nas especificações técnicas, mediante entendimento prévio 
e comunicação escrita dirigida à CONTRATADA. 
 
15.2.6 – Exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto a 
quantidade e qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir todas as disposições de 

Lei, do presente edital e respectivo contrato. 
 
15.2.7 – A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades 
contratuais. 
 
15.3 – Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes no Termo 
de Referência será sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. A 
decisão tomada pela Fiscalização deverá ser comunicada à empresa licitante vencedora 
obrigatoriamente de forma escrita e oficial. 
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15.4 – Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições relacionadas na Minuta 
de Contrato. 
 
15.5 – A atuação da comissão fiscalizadora da Prefeitura não exime a licitante vencedora de 
sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços 
executados 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DA EFICÁCIA 
16.1. – O presente Contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula na 
Imprensa Oficial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA–DO FORO 

17.1- O FORO do presente contrato será o da Comarca de Iguape, excluído qualquer outro, 
ainda que privilegiado. 

 

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou - se o presente contrato 
em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é 
assinado pelo CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas 

 

Iguape,  de  de 2021. 
 

 

        

           WILSON ALMEIDA LIMA                                                    
          Prefeito    Representante Legal 

           P/ÓRGÃO GERENCIADOR       P/ FORNECEDOR 
 

Testemunhas: 
 

 

Nome: Nome: 
R.G. nº. R.G. nº. 

 
 
 

 
 

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA 

Advogado – OAB/SP 
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ANEXO  IV- TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 

 

CONTRATANTE: ____________________________________________________ 

CONTRATADO: _____________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________ 

OBJETO: ___________________________________________________________ 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________ 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 

contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 

ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-

se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo 

Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo 

eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das 

Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

Pela contratada: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome:  

Daa __wilson_______________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO V - MODELO DE CREDENCIAMENTO  
 

PROCESSO N.° 035/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 008/2021 

 

A     (nome     da     empresa    licitante),     inscrita     no     CNPJ     sob  n.° 
   por  seu representante  legal (nome e  qualificação  do  representante  

legal – conf. doc. ANEXO*), credencia como seu representante  o Sr.  , RG. N.º 
  ,  CPF  nº  , para em seu nome participar do certame em 
epígrafe, conferindo-lhe poderes específicos para formular lances, negociar preços, 
interpor recursos e desistir de sua interposição, e praticar todos os demais atos inerentes 
ao certame, na sessão pública de processamento do Pregão. 

 

 
 

 

(LOCAL E DATA) 
 

 

 

(REPRESENTANTE LEGAL) 
 
 

OBS.: 
Assinatura(s) com firma(s) reconhecida(s) do(s) outorgante(s) com 
PODERES para este fim conforme Contrato Social da Sociedade, ou 
documento equivalente. 

 
*O credenciamento deverá vir acompanhado da documentação necessária 
para comprovação da validade do mesmo, conforme previsto no item 4 do 
Edital. 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 
PROCESSO N.° 035/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 008/2021 

 

 
A  (nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ sob n.°  por  

seu representante legal  (nome e qualificação do representante legal), 
vem pela presente, apresentar a V. Senhoria, nossa documentação referente à licitação em 
epígrafe e DECLARAMOS que atendemos todos os requisitos de Habilitação, assumindo 
inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos 
quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação. 

 

 

Local, ...... de ..... de 2021. 
 

 

 

 

Representante legal 
(com carimbo da 
Empresa) 

 
 
 
 
 

 
(DEVE SER EMITIDO EM PAPEL QUE CONTENHA A DENOMINAÇÃO OU 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE) 
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 
A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE  
PROCESSO N° 035/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021 
 
.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS (OSPF/MPLS/VPN/EoIP) COM 58 
LINKS DE REDE DE DADOS DE 100MBPS FULL DUPLEX, DE ACESSO A GESTÃO DO 
MUNICÍPIO E COM A ENTREGA TOTAL DE 58 LINKS DE ACESSO A INTERNET, NO 
MUNICÍPIO DE IGUAPE /SP,  PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. 
 
 

  Declaração que a proponente cumpre os requisitos de habilitação; 

 

 Declaração da licitante que não possui no seu quadro de funcionários, menores de 18 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso 

XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações; 

 

 Declaração da licitante assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou 

contratar com a Administração Pública de qualquer esfera do Governo; 

 

 Declaração da licitante de conhecimento das informações e que aceita todas as condições 

do Edital, para cumprimento das obrigações do objeto da licitação; 

 

 Declaração da licitante que não possui servidor público municipal no quadro societário 

da empresa; 

 

 Indicação do responsável que assinará o Contrato e Termo de Ciência e Notificação, com 

a qualificação completa e cargo que ocupa ou ocupam na empresa, nº do CPF e, se procurador 

o instrumento de mandato.  NOME:_____________ Cargo_____________ CPF :__________ Email 

pessoal________ Email Institucional___________ 

 

 Declaração do licitante de que no momento da assinatura do contrato disponibilizará 

profissional de nivel superior ou nível técnico, devidamente registrado no CREA ou CAU, que 

se responsabilize pelos trabalhos objeto da licitação. A comprovação do vinculo profissional 

poderá se dar na forma da súmula 25 do TCESP. 
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 Declaração do licitante de que caso seja vencedora do certame, apresentará no momento 

da assinatura do contrato, cópia autenticada do contrato de compartilhamento de infra-

estrutura com a concessionaria ELEKTRO (concessionária de energia operante no Município 

de Iguape). 

 

 Declaração do licitante de que no momento da assinatura do contrato, a licitante 

apresentara relação do(s) pessoal(is) técnico(s) que executarão os serviços, devendo 

comprovar que os mesmos realizaram treinamentos em NR 10 e NR 35. A comprovação do 

vinculo profissional poderá se dar na forma da súmula 25 do TCESP. 

 

 Declaração do licitante que caso seja vencedora do certame, apresentará no momento 

da assinatura do contrato, o PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

EXPEDIDO PELA ANATEL PARA A COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA – SCM, ou equivalente. 

 
 

Iguape/SP, _____ de __________________ de 2021. 
___ 

_______________________________ 
(assinatura do representante legal e carimbo da empresa) 
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ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

 
 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE  

PREGÃO PRESENCIAL N.° 008/2021  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 035/2021 

 
Declaro, sob penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório,  que a empresa  (denominação da pessoa jurídica), 

CNPJ nº  , é microempresa (ou empresa de pequeno porte), nos termos do 

enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e Lei 

Complementar 139, de 10 de novembro de 2011, cujos termos declaro conhecer na integra, 

estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 

procedimento licitatório do Pregão Presencial N.º 008/2021, realizado pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE IGUAPE. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei. 

 

 

Local,  de  de 2021. 
 

 

 
 

 
Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa) 
 

Atesto para os devidos fins, que as declarações acima são verdadeiras. 
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ANEXO IX - RECIBO DE EDITAL PELA INTERNET 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2021 

PROCESSO N.° 035/2021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EM SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE 
COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL, CENTRAL DE 
ATENDIMENTO COM MÓDULOS, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO 

ELETRÔNICO, OFÍCIO ELETRÔNICO, CHAMADO TÉCNICO, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO, APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E 
PARCELAMENTO DE SOLO E FUNCIONALIDADES, COM O OBJETIVO DE 
PADRONIZAR A COMUNICAÇÃO, REZUDIR GASTOS PÚBLICOS, OFERECER 
TRANSPARÊNCIA E REGISTRAR INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTO AOS 
CONTRIBUINTES,  PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. 

 
RAZÃO SOCIAL: 

 
CNPJ. N.°: 

 
ENDEREÇO: 

 
E-MAIL: 

CIDADE:  ESTADO:  FONE:(------)  FAX: ( --- )   

REPRESENTANTE PARA CONTATO: 

 
DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL 

DA LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO. 

LOCAL:  ,  DE  2021. 
 

 

ASSINATURA 
 

Senhor Licitante, 
 

Visando comunicação futura entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE e sua empresa, 
solicitamos a Vossa Senhoria, preencher o recibo de retirada do edital e remeter à Seção 
de Licitações do Departamento Municipal de Administração e Governo, pelo e-mail: 
licitacao @iguape.sp.gov.br. 
A não remessa do recibo exime a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, da 
responsabilidade da comunicação por meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos 
e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou 
esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. 


