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PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Processo Licitatório nº 3601/2014 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.  
 
 

1.  DEMANDANTE: 

Demandante: Município de Gurupi, por intermédio da Secretaria Municipal da Administração. 

Responsável: Gutierres Borges Torquato 

Telefone: (63) 3301-4304 / 3301-4309. 

 

2.  JUSTIFICATIVA: 

2.1 O Município de Gurupi, por intermédio da Secretaria Municipal da Administração, 
representando neste ato, as demais secretarias e departamentos, desta gestão pública, tem 
por finalidade a contratação de empresa para fornecimento de link de internet dedicada, não 
dedicada e interlan, conforme descrição de prestação de serviço elencado na Tabela – I, para 
atender a demanda de acesso à internet, garantindo uma estrutura de dados planejada e 
projetada, viabilizando assim, o bom funcionamento dos departamentos da Prefeitura 
Municipal, suas Secretarias, instituições administradas indiretamente e demais 
departamentos, buscando sempre a excelência nos serviços públicos prestados. 

 
2.2 Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade ao que determina o art. 14 da Lei nº 

8.666/93. 
 
3. OBJETO: 

3.1. O presente Termo tem como objeto o registro de preços para futura, eventual e parcelada 
contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet dedicada, não 
dedicada (Compartilhada) e interlan (VPN), conforme descrição de prestação de serviço 
elencado na Tabela – I, mediante aquisição de um dos perfis constante no item 4.4.1, para 
prover acesso à Internet dos departamentos da Prefeitura determinado, dentro das 
especificações aqui exigidas. 

 

3.2. Os bens e/ou serviços, objeto desta Licitação, deverão ser fornecidos/executados em perfeita 
condição de utilização e atendendo às normas editadas pela Agência Nacional de 
Telecomunicação, bem como, dentre outras, com as informações contidas neste Termo de 
Referência.  

 
4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO: 

4.1. O presente termo tem como objeto a contratação de empresa especializada para 
fornecimento de link de internet dedicada, não dedicada e interlan, conforme tipo de serviço 
elencado nos itens da Tabela I a ser contratada por lote, de acordo com o item 4.4, mediante 
aquisição de um dos perfis constante no item 4.4.1 e instalada de acordo com os endereços 
elencados no item 4.4, destinados a montagem da estrutura de redes, dentro de padrões 
normativos e certificados que garantam uma qualidade adequada para uso corporativo, 
conforme parâmetros inclusos neste termo. 

 
 

mailto:cplgurupi@hotmail.com


Anexo 1 –Termo de Referência PP nº 047/2014-SRP  

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

DIRETORIA DE CONVÊNIOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Endereço: Av. Pará, nº 1210-A, Centro, CEP: 77.403-010, Gurupi-TO. 

Fone: (63) 3315-0042 / e-mail: cplgurupi@hotmail.com 

 

TABELA I 

ITEM 
 MATERIAL 

(Especificação Técnica) 
UNIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

01 

 
INTERNET DEDICADA 
 
Características: 
 
A) Fornecimento e suporte técnico de link de 

acesso à rede mundial de computadores na 
modalidade/tipo contratada - Internet, com 
velocidade de acordo com perfil e perfil 
escolhido dentre os presentes no item 4.4.1 
do presente termo,  

B) Velocidade de rede em Full Duplex,  
C) Garantia mínima de 99,5% da banda no caso 

de internet dedicada,  
D) Disponibilidade de no mínimo 1(um) IP fixo. 
E) Taxa de Download e Upload definido de 

acordo com os perfis existentes do item 
4.4.1 deste termo 

 
      Equipamento de Conexão: O roteador CPE a 

ser disponibilizado pela CONTRATADA 
deverá atender, no mínimo, aos seguintes 
requisitos: 

 
a) Possuir, no mínimo, 04 (quatro) interface 

FastEthernet (LAN) - Especificação 10BASE-
T/100BASE-Tx, RJ-45, para conexão com a 
rede local da CONTRATANTE e 1 (uma) 
interface WAN suportando taxas de acordo 
com o perfil e velocidade; 

b) Possuir hora ajustada com o relógio do ON 
(Observatório Nacional) e sincronizado 
através protocolo NTP ou SNTP versão 4;  

c) O roteador CPE deverá ser dimensionado, 
fornecido, instalado, mantido, gerenciado e 
operado pela CONTRATADA e O roteador 
CPE deve ser dimensionado para operar 
com carga máxima de CPU e memória de 
60%, desde que satisfeita a condição de 
tráfego igual ou inferior à capacidade da 
soma dos enlaces WAN calculada a média 
de no mínimo 5 minutos. Caso seja 
identificado, durante a execução do 
contrato, o uso de CPU ou memória acima 
destes limites, o roteador deverá ser 
substituído ou atualizado, sem ônus 
adicional para o CONTRATANTE. 

SV   

 
02 

 
INTERNET NÃO DEDICADA 
Características: 
 

 
SV 

 
 

 
 

mailto:cplgurupi@hotmail.com


Anexo 1 –Termo de Referência PP nº 047/2014-SRP  

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

DIRETORIA DE CONVÊNIOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Endereço: Av. Pará, nº 1210-A, Centro, CEP: 77.403-010, Gurupi-TO. 

Fone: (63) 3315-0042 / e-mail: cplgurupi@hotmail.com 

 

A) Fornecimento e suporte técnico de link de 
acesso à rede mundial de computadores na 
modalidade/tipo contratada - Internet, com 
velocidade de acordo com perfil escolhido 
de acordo com o item 4.4.1 do presente 
termo,  

B) Velocidade de rede em Full Duplex,  
C) Garantia mínima de 80% da banda no caso 

de internet dedicada,  
D) Disponibilidade de no mínimo 1(um) IP fixo. 
E) Taxa de Download e Upload definido de 

acordo com os perfis existentes do item 
4.4.1 deste termo 

 
      Equipamento de Conexão: O roteador CPE a 

ser disponibilizado pela CONTRATADA 
deverá atender, no mínimo, aos seguintes 
requisitos: 

 
a) Possuir, no mínimo, 04 (quatro) interface 

FastEthernet (LAN) - Especificação 10BASE-
T/100BASE-Tx, RJ-45, para conexão com a 
rede local da CONTRATANTE e 1 (uma) 
interface WAN suportando taxas de acordo 
com o perfil e velocidade; 

b) Possuir hora ajustada com o relógio do ON 
(Observatório Nacional) e sincronizado 
através protocolo NTP ou SNTP versão 4;  

c) O roteador CPE deverá ser dimensionado, 
fornecido, instalado, mantido, gerenciado e 
operado pela CONTRATADA e O roteador 
CPE deve ser dimensionado para operar 
com carga máxima de CPU e memória de 
60%, desde que satisfeita a condição de 
tráfego igual ou inferior à capacidade da 
soma dos enlaces WAN calculada a média 
de no mínimo 5 minutos. Caso seja 
identificado, durante a execução do 
contrato, o uso de CPU ou memória acima 
destes limites, o roteador deverá ser 
substituído ou atualizado, sem ônus 
adicional para o CONTRATANTE. 

 

03 

INTERLAN 
 
Especificações: 

Acesso Dedicado (VPN) entre os pontos, na 
velocidade total entre os pontos escolhidos, 
de acordo com o local e o perfil selecionado 
dos pontos com: 
Disponibilidade:24X7;  
QoS; 
Serviços de Instalação e Configuração inicial e 
sob demanda;  
SNMP para captura e controle;  
Simétrico;  

SV   
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Modens e Roteadores em Comodato, 
descrevendo suas marcas e modelos;  
Garantia de disponibilidade dos serviços de 
99,5% no mínimo;  
 Possuir Ponto de Presença (POP) em Gurupi-
TO), indicando endereço, telefone, fax, e-mail 
e pessoa de contato;  
Enlace deve comportar a instalação e 
utilização de VoIP, descrevendo tipo e 
tecnologia do enlace (circuito);  
Disponibilizar Software de Monitoramento de 
banda com interface Web, descrevendo nome 
e versão do produto;  
Suporte e/ou manutenção preventiva e/ou 
corretiva, com prazo máximo de início em 4 
(quatro) horas da abertura do chamado. 

 
4.2 Especificações Mínimas Gerais: 

 
4.2.1 Tanto o item 1, quanto o item 2 devem oferecer as características de serviço mínimas a 
seguir: 

 
4.2.1.1 Características: 
F) Fornecimento e suporte técnico de link de acesso à rede mundial de computadores na 

modalidade/tipo contratada - Internet, com velocidade de acordo com perfil escolhido de 
acordo com o item 4.4.1 do presente termo,  

G) Velocidade de rede em Full Duplex,  
H) Garantia mínima de 99,5% da banda no caso de internet dedicada,  
I) Garantia mínima de 80% de velocidade da média mensal, no caso de internet banda larga 

não dedicada, 
J) Disponibilidade de no mínimo 1(um) IP fixo. 
K) Taxa de Download e Upload definido de acordo com os perfis existentes do item 4.4.1 deste 

termo 
 

4.2.1.2 Dos Serviços: 
a) Instalação e configuração de todos os equipamentos necessários para o funcionamento 

correto dos links de acesso à internet, fornecidos pela Contratada; 
b) Manutenção dos links de acesso à internet e de todos os equipamentos Fornecidos pela 

contratada; 
c) Configuração de Roteador com todos os acessórios realizados pela contratada; 

 
4.2.1.3 Equipamento de Conexão: O roteador CPE a ser disponibilizado pela CONTRATADA 
deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos: 
a) Possuir, no mínimo, 04 (quatro) interface FastEthernet (LAN) - Especificação 10BASE-

T/100BASE-Tx, RJ-45, para conexão com a rede local da CONTRATANTE e 1 (uma) interface 
WAN suportando taxas de acordo com o perfil e velocidade; 

b) Possuir hora ajustada com o relógio do ON (Observatório Nacional) e sincronizado através 
protocolo NTP ou SNTP versão 4;  

c) O roteador CPE deverá ser dimensionado, fornecido, instalado, mantido, gerenciado e 
operado pela CONTRATADA e O roteador CPE deve ser dimensionado para operar com carga 
máxima de CPU e memória de 60%, desde que satisfeita a condição de tráfego igual ou 
inferior à capacidade da soma dos enlaces WAN calculada a média de no mínimo 5 minutos. 
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Caso seja identificado, durante a execução do contrato, o uso de CPU ou memória acima 
destes limites, o roteador deverá ser substituído ou atualizado, sem ônus adicional para o 
CONTRATANTE. 

 
4.3 Da Garantia e Assistência Técnica 
a) Garantia de utilização mínima de 99,5% da banda contratada no caso de internet dedicada e 

a média mensal da velocidade não deve ser inferior a 80% da velocidade em caso de internet 
banda larga não dedicada. 

b) Deverão ser garantidos o desempenho e os níveis de serviços contratados; 
c) Garantia que todos os links tenham SLA (Service Level Agreement) estabelecido de, no 

mínimo, 99% (noventa e nove por cento) de disponibilidade, a ser medida mensalmente 
através de ferramenta disponibilizada, sem custo, pela contratada; 

d) Disponibilização de meios para aferir a velocidade dos links instalados; 
   Suporte Técnico Gratuito pelo telefone 0800, reposição de hardware no próximo dia útil e 

garantia de funcionamento dos termos supracitados, a partir do recebimento definitivo do 
serviços e equipamentos. 

 
4.4 O link de acesso à internet deverá ser contratado por LOTE, conforme tabela abaixo, 

devendo a vencedora do lote, garantir a instalação, quando solicitada, no perfil e categoria 
selecionado, nos endereços solicitados referentes aos respectivos lotes: 

 

LO
TE

  

C
A

TE
G

O
R

IA
  

Q
U

A
N

TI
D

A
D

E 

Localidades e Endereços pertencentes a cada LOTE. 

1 1 - 3 8 

 
Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Educação; 
Secretaria Municipal de Produção; Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de 
Esporte e Juventude (Rod. Br-242, km 405 – Zona Suburbana – Gurupi-TO). 
Secretaria Mun. de Finanças (Rua Juscelino Kubitschek, 425, Centro, 77.402-100) 
Secretaria de Desenvolvimento Social (Rua 14 de novembro, Qd. 19, Lt 17, nº 
1500 – Centro – Gurupi-TO)  
Secretaria Municipal de Saúde (Av. Pernambuco, 1.345, entre ruas 1 e 11 – Centro 
CEP: 77.410-040) 
 

2 1-2-3 15 

 
Secretaria Municipal de Infraestrutura (APM 4, Av. Antônio Nunes da Silva 2195, 
Parque das Acácias, CEP: 77.433-560); 
Casa do Idoso (Rua s-10, Qd 24 entre S-3 e S-5 Sol Nascente); 
CRAS (Rua D, S/N Setor Santa Rita de Cássia); 
CRAS II (Rua 20 entre ruas 10 e 11, Setor Vila Nova, Gurupi-TO, 77440-610); 
Unidade de Saúde da Família Bela Vista (Retorno da Rua 10, 38, Qd. 17, Lt- 31 e 
32, Nova Fronteira, 77400-000); 
Centro de Controle de Zoonoses (Av. Dueré, 01, Setor Pedroso, CEP 77433-050); 
Escola Municipal Domingo Barreira de Amorim (Rua 110, 435, Jardim dos Buritis); 
Escola Municipal Gilberto Rezende Rocha Filho (Rua A, esq. c/ Av. Perimetral 
Oeste, s/n, Vila Pedroso); 
Escola Municipal Prof.ª Ilsa Borges Vieira (Rua 48, 11, Parque Residencial Nova 
Fronteira); 
Escola Municipal Lenival Correia Ferreira (Rua José Simão Correia, s/n, Alto da 
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Boa Vista); 
Escola Municipal Dr. Ulisses Guimarães (Qd. APM 02, Rua 02 a 7, Qd 08, Parque 
das Acácias); 
Escola Municipal Valnir Souza Soares (Rua 29, Qd. G, St. Jardim Medeiros); 
Centro Municipal de Educação Infantil Irmã Dulce (Rua 108, s/n, Jardim dos 
Buritis); 
Escola Municipal Odair Lúcio (Av. Minas Gerais, Qd. 365, Lt 1-3, s/n, Jardim 
Eldorado); 
Pronto Atendimento Municipal (Av. Fernando de Noronha, 99, Qd. PMG R-1, 
Jardim São Lucas, CEP: 77.405-140). 
 

3 1-2-3 22 

 
Superintendência Municipal de Transito (Rua I, esq. c/ Av. Contorno, s/nº, União 
V, 77.413-780); 
Secretaria Municipal do Idoso (Av. Maranhão, 1535, Centro, Gurupi-TO 77.405-
020); 
Secretaria Municipal de Cultura (Av. Maranhão, 1535, Centro, Gurupi-TO 77.405-
020); 
Casa de Passagem (Rua Pedro Alvares Cabral, 947, Centro); 
CREAS (Rua Manoel da Rocha, entre av. Ceará e Pernambuco, Centro); 
Conselho Tutelar (Rua figueiredo de Aguiar entre Av. Pernambuco e Piauí); 
Centro de Integração da Mulher (Rua 20 entre SP e Amazonas, s/nº, Centro, 
Gurupi-TO, 77.402-040); 
Escola Estadual Ruy Barbosa Agenda Cidadã (R. Pres. Getúlio Vargas, 1179 - 
Centro, Gurupi - TO, 77.402-090); 
Biblioteca Pública Municipal Professora Deusina Martins Ribeiro (Avenida 
Maranhão entre as ruas 2 e 3 centro). 
Unidade de Saúde da Família João Manoel dos Santos (Rua Presidente Getúlio 
Vargas, Qd. 315, Lt. 08, 257, Centro, CEP: 77.403-090); 
CAPS ADIII Vida Nova (Av. Amazonas, 833, Centro – CEP 77.403-030); 
Secretaria Municipal de Habitação (Av. Pará, 1210-A, Centro CEP: 77.403-010); 
Escola Municipal Antônio Almeida Veras (Av. Brasília, Qd.175, Lt 1-12, s/nº, 
Centro); 
Escola Municipal Antônio Lino de Sousa (Av. Linolândia, Chácara 67-B, Alto dos 
Buritis); 
Escola Municipal José Pereira da Cruz (Rua Córsega, s/nº, Jardim Sevilha); 
Escola Municipal Orlindo Pereira da Mota (Rua X, Qd 21-A, 278, União V); 
Instituto Municipal de Educação Infantil Silny R. dos Santos (Rua 6, entre Av. 
Ceará e Paraíba); 
APAE – Associação Berçário Espírita Maria de Nazaré (Av. Brasília, 2245, Centro); 
Instituição Beneficente Irmã Dulce (Rua N-9, Qd. PMG-6, 390, Centro); 
Creche Espírita Pré Escola Maria Madalena (Rua Juscelino Kubitschek, 2360, 
Centro); 
Escola Municipal Vila Nova (Av. Perimetral Norte, entre ruas 10 e 11, Vila Nova); 
Policlínica Luiz Santos Filho Gurupi (Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 1.976, 
Qd. 103, lotes 4-16, Centro, CEP 77.405-110). 
 

4 2 2 

 
Escola Municipal Agripino de Sousa Galvão (Rua PMG 58, esq. c/ VP-2, Via 
Pedestre 58, Bela Vista); 
Escola Municipal Prof° Joel Ferreira Soares (Rua 56, Qd.111, Lt 1-40, Nova 
Fronteira). 
 

5 2 2 
 
Escola Municipal Benevenuto Alves Moreira (Povoado Trevo do Tocantins, Mun. 
De Gurupi, a 70km de Gurupi); 
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Escola Municipal Elizeu de Carvalho (Av. Tancredo Neves, s/nº, Loteamento 
Cidade Industrial II). 
 

 
4.4.1. Os links de acesso à internet deverão, quando solicitados, serem instalados considerando 

um dos perfis constantes na tabela abaixo: 
 

 
Perfis de velocidade do LINK DE INTERNET para acesso à Internet 

 

Categoria Perfil Tipo de Serviço Velocidades Mínimas 

1 

1 DEDICADA 10 Mbps Download / Upload 

2 DEDICADA 20 Mbps Download / Upload 

3 DEDICADA 30 Mbps Download / Upload 

4 DEDICADA 40 Mbps Download /Upload 

5 DEDICADA 50 Mbps Download /Upload 

6 DEDICADA 100 Mbps Download /Upload 

2 

7 NÃO DEDICADA 2 Mbps Download / 512 kbps Upload 

8 NÃO DEDICADA 4 Mbps Download / 512 kbps Upload 

9 NÃO DEDICADA 10 Mbps Download / 5 Mbps Upload 

10 NÃO DEDICADA 15 Mbps Download / 7 Mbps Upload 

11 NÃO DEDICADA 20 Mbps Download / 10 Mbps Upload 

3 

12 INTERLAN 10 Mbps Download / Upload 

13 INTERLAN 20 Mbps Download /Upload 

14 INTERLAN 30 Mbps Download /Upload 

15 INTERLAN 50 Mbps Download /Upload 

16 INTERLAN 100 Mbps Download /Upload 

 
4.5. A velocidade líquida deverá ser no mínimo 80% (oitenta por cento) do valor da banda do 

perfil contratado, para internet do tipo dedicada e a velocidade média mensal de 80% para a 
internet banda larga tipo não dedicada. 

 
4.5.1. O uso de “trunking”, ou seja, o uso de mais de um enlace para atingir a velocidade para 

cada link contratado NÃO será permitido. 
 
5. DO PRAZO DE INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO E DESATIVAÇÃO; DO LOCAL; DO PAGAMENTO E DAS 

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 
5.1. A instalação do perfil escolhido deverá ser feito diretamente no endereço determinado 

conforme tabela constante no item 4.4, impreterivelmente dentro do horário comercial, entre 
8:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h  
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5.2. Os prazos para os serviços de: instalação, alteração e desativação de perfil dos LINK DE 
DADOS para acesso à Internet, devem ser observados conforme especificados nas alíneas a 
seguir elencadas; 

a) Prazo para instalação do Perfil escolhido: 

Data Evento 

Dia D 
Solicitação formal enviada pela Prefeitura Municipal de Gurupi, de 
instalação do SERVIÇO 

D + 30 dias Conclusão da Instalação dos Links 

b) Prazo para Alteração de Perfil 

Data Evento 

Dia X 
Solicitação formal enviada pela Prefeitura Municipal de Gurupi de 
alteração de perfil do SERVIÇO 

X + 3 dias Conclusão da alteração do perfil dos Links 

 

c) Para alteração de perfil dos links instalados a CONTRATADA poderá utilizar a mesma estrutura e 
equipamentos do link em uso (Modem, Roteador, cabeamento, cabos, etc.), no entanto, o 
tempo de parada do link no Perfil em uso não poderá ser superior a 03 (três) horas durante o 
expediente (entre 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas); 

d) Prazo para desinstalação/desativação 

Data Evento 

Dia K 
Solicitação formal enviada pela Prefeitura Municipal de Gurupi de 
desinstalação/desativação do SERVIÇO 

K + 20 dias Conclusão da desinstalação/desativação dos Links 

 
e) Para fins de pagamento será considerado desativado o link de acesso à internet na data da 

solicitação formal (Dia K), data a partir da qual os usuários deixarão de utilizar os serviços. 
 

5.3. O acompanhamento, recebimento e fiscalização da instalação, alteração ou desativação dos 
serviços, será de responsabilidade do Coordenador do departamento solicitante ou de quem 
tenha autorização especial para recebimento destes serviços, com departamentos situados 
nos endereços elencados no item. 

 
5.4 O servidor responsável pelo acompanhamento da execução do contrato da empresa 

vencedora, conforme descrição de prestação de serviço elencado na Tabela – I, atestará no 
verso da Nota Fiscal, que os mesmos foram executados de acordo com o especificado.  

 
5.5 A falta da informação do item 5.4 não autorizará o pagamento, assim como, o não 

preenchimento dos requisitos enumerados no Edital. 
 
5.6 Concluídos o fornecimento do serviço contratado, conforme descrição de prestação de serviço 

elencado na Tabela I constante no item 4.1, procederá o Município, através da fiscalização, 
dentro das 24 (vinte e quatro) horas seguintes ao da execução do serviço, por escrito, um 
relatório especificando o serviço prestado. 

 
5.7 Após a execução do(s) serviço(s) contratado(s), a contratada fica obrigada a fazer, às suas 

expensas, durante o prazo de observação de 24 (vinte e quatro) horas, os ajustes e 
substituições necessários, em consequência de vícios, porventura existentes, ou dentro do 
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prazo necessário para execução dos serviços definitivos, conforme descrição de prestação de 
serviço elencado na Tabela I constante no item 4.1.  

 
5.8 Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos serviços 

executados, bem como de todo material empregado, conforme descrição de prestação de 
serviço elencado na Tabela I constante do item 4.1, obrigando-se a repor aqueles que 
apresentarem defeitos ou for executados em desacordo com apresentado na proposta. 

 
5.9 O Fornecedor/Contratado, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 

contratante, encarregada de acompanhar a execução dos serviços, conforme descrição de 
prestação de serviço elencado na Tabela I constante no item 4.1, devendo prestar os 
esclarecimentos solicitados, atender as reclamações formuladas quanto à execução dos 
serviços. 

  
5.10 O Fornecedor/Contratado que irá fazer a execução da prestação dos serviços, deverá 

destacar 01 (um) supervisor geral que será responsável pelos demais outros membros da 
equipe e integrantes. Devendo para tanto se responsabilizar pelo controle e orientação dos 
seus comandados.  

 
5.11 O Fornecedor/Contratado disponibilizará os profissionais devidamente contratados, bem 

como arcará com as despesas para com os mesmos, respondendo ainda por todos os encargos 
trabalhistas, sindicais, previdenciários e sociais respectivos. 

 
5.12 O Fornecedor/Contratado deverá atender rigorosamente (quanto à organização) as 

determinações da Secretaria Municipal da Administração.  
 
5.13 .  O pagamento das faturas à(s) licitante(s) vencedora(s) será efetuado mensalmente, no 

prazo de 10 (dez) dias, após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela 
fiscalização, referente ao objeto requisitado/solicitado e devidamente entregue, desde que 
não haja fator impeditivo provocado pela licitante fornecedora.  

 
6.  DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
6.1 A vigência contratual terá início com a publicação da Ata de Registro de Preços no Diário 

Oficial do Estado, devendo o Contrato de Prestação de Serviços ser assinado concomitante 
com a mesma, que terão suas minutas(da Ata de Registro de Preço e do Contrato de Prestação 
de Serviços), previamente analisadas e aprovadas pelo departamento jurídico, sendo parte 
integrante do Processo Licitatório, cuja duração será de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado nos limites e condições estabelecidas pela Lei de Licitações nos termos do art. 57, 
II, respeitando-se o exercício financeiro em relação à nota de empenho e pagamento, desde 
que ambas as partes manifestem interesse. 

 
7. DA PROPOSTA 

7.1 O prazo mínimo de validade da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
prevista para realização do certame e abertura dos envelopes; 

 
7.2 No valor mensal da proposta deverão estar inclusos todos os custos com instalação, 

configuração e manutenção dos serviços da contratada, bem como todas as despesas relativas 
aos deslocamentos de técnicos para atendimento a chamados, seguros, impostos/taxas e 
demais despesas, representando compensação integral pelo fornecimento dos serviços 
objetos desta licitação; 
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7.3 A planilha de formação de preços deverá, obrigatoriamente, seguir o modelo abaixo: 
 

L
O

T
E

 

Q
U

A
N

T
ID

A
D

E
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

IT
E

M
 

DESCRIÇÃO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

1 8 

1 

1 Dedicada 10Mbps R$ R$ 

2 Dedicada 20Mbps R$ R$ 

3 Dedicada 30Mbps R$ R$ 

4 Dedicada 40Mbps R$ R$ 

5 Dedicada 50Mbps R$ R$ 

6 Dedicada 100Mbps R$ R$ 

3 

12 Interlan 10Mbps R$ R$ 

13 Interlan 20Mbps R$ R$ 

14 Interlan 30Mbps R$ R$ 

15 Interlan 50Mbps R$ R$ 

16 Interlan 100Mbps R$ R$ 

                                                                         Valor Total Global Anual (12 meses) R$: __________ 
 

L
O

T
E

 

Q
U

A
N

T
ID

A
D

E
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

IT
E

M
 

DESCRIÇÃO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

2 15 

1 

1 Dedicada 10Mbps R$ R$ 

2 Dedicada 20Mbps R$ R$ 

3 Dedicada 30Mbps R$ R$ 

4 Dedicada 40Mbps R$ R$ 

5 Dedicada 50Mbps R$ R$ 

6 Dedicada 100Mbps R$ R$ 

2 

7 Não Dedicada 2Mbps/512kbps R$ R$ 

8 Não Dedicada 4Mbps/512kbps R$ R$ 

9 Não Dedicada 10Mbps/5Mbps R$ R$ 

10 Não Dedicada 15Mbps/7Mbps R$ R$ 

11 Não Dedicada 20Mbps/10Mbps R$ R$ 

3 

12 Interlan 10Mbps R$ R$ 

13 Interlan 20Mbps R$ R$ 

14 Interlan 30Mbps R$ R$ 

15 Interlan 50Mbps R$ R$ 

16 Interlan 100Mbps R$ R$ 

                                                                         Valor Total Global Anual (12 meses) R$: __________ 
 

L
O

T
E

 

Q
U

A
N

T
ID

A
D

E
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

IT
E

M
 

DESCRIÇÃO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

3 22 

1 

1 Dedicada 10Mbps R$ R$ 

2 Dedicada 20Mbps R$ R$ 

3 Dedicada 30Mbps R$ R$ 

4 Dedicada 40Mbps R$ R$ 

5 Dedicada 50Mbps R$ R$ 

6 Dedicada 100Mbps R$ R$ 

2 

7 Não Dedicada 2Mbps/512kbps R$ R$ 

8 Não Dedicada 4Mbps/512kbps R$ R$ 

9 Não Dedicada 10Mbps/5Mbps R$ R$ 

10 Não Dedicada 15Mbps/7Mbps R$ R$ 

11 Não Dedicada 20Mbps/10Mbps R$ R$ 
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3 

12 Interlan 10Mbps R$ R$ 

13 Interlan 20Mbps R$ R$ 

14 Interlan 30Mbps R$ R$ 

15 Interlan 50Mbps R$ R$ 

16 Interlan 100Mbps R$ R$ 

                                                                         Valor Total Global Anual (12 meses) R$: __________ 
 

L
O

T
E

 

Q
U

A
N

T
ID

A
D

E
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

IT
E

M
 

DESCRIÇÃO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

4 2 2 

7 Não Dedicada 2Mbps/512kbps R$ R$ 

8 Não Dedicada 4Mbps/512kbps R$ R$ 

9 Não Dedicada 10Mbps/5Mbps R$ R$ 

10 Não Dedicada 15Mbps/7Mbps R$ R$ 

11 Não Dedicada 20Mbps/10Mbps R$ R$ 

                                                                         Valor Total Global Anual (12 meses) R$: __________ 
 

L
O

T
E

 

Q
U

A
N

T
ID

A
D

E
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

IT
E

M
 

DESCRIÇÃO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

5 2 2 

7 Não Dedicada 2Mbps/512kbps R$ R$ 

8 Não Dedicada 4Mbps/512kbps R$ R$ 

9 Não Dedicada 10Mbps/5Mbps R$ R$ 

10 Não Dedicada 15Mbps/7Mbps R$ R$ 

11 Não Dedicada 20Mbps/10Mbps R$ R$ 

                                                                         Valor Total Global Anual (12 meses) R$: __________ 
 
7.4. Deverá constar na proposta a marca e modelo do roteador CPE, bem como o datasheet do 

fabricante do equipamento detalhando suas especificações técnicas, que deverão atender as 
exigências do Edital. 

 
7.5 Às interessadas em participar deste certame é facultado vistoriar o local onde serão prestados 

os serviços, instalados os materiais e equipamentos, com fins de conhecimento prévio da 
localização, condições, características e complexidades técnicas que envolvem a execução do 
objeto e elaboração da proposta de preços para esta licitação. 

 
7.6 Para realização da vistoria do local a licitante deverá agendar, com antecedência mínima de 

48 (quarenta e oito) horas, o dia e o horário, respeitando o prazo máximo para tal, 
comunicando-se com o responsável competente da Secretaria Municipal de Administração por 
meio do departamento de Tecnologia da Informação, o qual acompanhará o representante da 
licitante que fará a vistoria e certificará a sua presença em tal ato.   

 
7.7 A vistoria do local deverá ser realizada, até a data e horário determinado no Edital, pelo 

representante da licitante que deverá apresentar credenciamento/autorização para tal 
representação emitida e assinada pelo proprietário/sócio da empresa, acompanhado por 
documento de identidade original com foto. 

 
7.8 O representante da interessada em participar da vistoria do local deverá no dia e hora 

agendada se dirigir à Secretaria Municipal de Administração de Gurupi-TO, instalada na Rod. 
BR-242, Km 407, saída para cidade de Peixe/TO, Lt-4, Gl-08, 4ª etapa, parte do loteamento da 
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Faz. Santo Antônio, Gurupi – TO CEP: 77.410-970, Fone:(63) 3301-43, para então se dirigirem 
até o local da vistoria devidamente acompanhado pelo representante da Secretaria. 

 
7.9 Aquelas que realizarem a vistoria do local obterão o Atestado de Vistoria que será expedido 

por servidor competente da Secretaria Municipal de Administração/Departamento da 
Tecnologia da Informação, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação por parte da 
licitante de desconhecimento quanto às condições locais da execução do objeto. 

 
7.10 As licitantes que optarem por não realizar a vistoria do local, deverão declarar ciência da 

localização, condições, características e complexidades técnicas e locais que envolvem o 
execução do objeto e elaboração da proposta de preços a ser apresentada na sessão desta 
licitação, comprometendo-se, se vencedora, a executar o objeto desta licitado para o qual foi 
vencedora conforme descreve o Edital e seus anexos. Podendo observar o modelo de 
Declaração Própria constante entre os Anexos do Edital. 

 
7.11 O Atestado de Vistoria ou a Declaração própria, citados acima deverão ser apresentados no 

dia da sessão da licitação dentro do envelope de habilitação, como requisito de habilitação 
técnica. 

 

7.12 Não será admitida, posteriormente, qualquer alegação por parte das empresas participantes 
e da vencedora, de seu desconhecimento quanto às condições locais para a prestação do 
objeto, tenham realizado ou não a vistoria. 

 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1. Assumir total responsabilidade pela execução dos serviços objeto da contratação, conforme o 

estabelecido neste Termo de Referência; 
 
8.2. Executar os serviços em conformidade com as especificações técnicas funcionais e de 

qualidade exigidas, observando os prazos e índice de disponibilidade estabelecido; 
 
8.3. Fornecer, Ativar e Manter os meios de transmissão até os pontos de terminação da rede em 

conformidade com os serviços propostos; 
 
8.4. Disponibilizar, Instalar e Configurar os modems, roteadores e quaisquer outros equipamentos 

necessários à disponibilização dos serviços, às suas expensas; 
 
8.5. Executar a infraestrutura necessária para a instalação dos acessos, inclusive da rede interna 

da CONTRATANTE, com exceção da rede elétrica, sistema de climatização e bastidores; 
 
8.6. Assegurar a manutenção, suporte e assistência técnica necessária ao perfeito funcionamento 

do serviço fornecido ou à melhoria da sua qualidade técnica, efetuando ajustes, reparos ou 
substituição parcial ou total dos equipamentos, peças e partes de sua propriedade, sem 
qualquer ônus para a CONTRATANTE; 

 
8.7. Atender aos chamados do CONTRATANTE dentro dos prazos indicados em sua proposta, 

desde que, estejam em conformidade com o edital. 
 
8.8. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 

exigidas para a contratação; 
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8.9. Solicitar a aprovação da CONTRATANTE sempre que necessite ou deseje modificar a 
tecnologia proposta ou utilizada durante a implantação do acesso ou da execução do contrato, 
cumprindo com os requisitos apresentados neste projeto, desde que seja cobrado o menor 
preço dentre as duas tecnologias; 

 
8.10 O fornecedor deverá destacar 01 (um) supervisor geral que será responsável pelos demais 

outros membros da equipe e integrantes. Devendo para tanto se responsabilizar pelo controle 
e orientação dos seus comandados.  

 
8.11 O fornecedor fornecerá os profissionais devidamente contratados, bem como arcará com as 

despesas para com os mesmos, respondendo ainda por todos os encargos trabalhistas, 
sindicais, previdenciários e sociais respectivos. 

 
8.12 O fornecedor deverá atender rigorosamente (quanto à organização) as determinações da 

Secretaria Municipal da Administração.  
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. Disponibilizar a infraestrutura de alimentação elétrica devidamente dimensionada, aterrada e 

protegida, bem como por garantir a climatização adequada do ambiente e o espaço necessário 
para a instalação dos equipamentos no bastidor (rack). 

 
9.2. Emitir Atestado de vistoria, conforme “Anexo Específico do Edital” às empresas que 

efetuaram a visita e cobrar/exigir das empresas que não vistoriaram o local a DECLARAÇÃO 
PRÓPRIA (Conforme Anexo Específico do Edital), de que se absteve de realizá-la, assumindo 
completa responsabilidade pelos imprevistos e problemas decorrentes do desconhecimento 
da realidade estrutural da Prefeitura Municipal de Gurupi/TO, em razão de sua não realização 
da referida vistoria. 

 
9.3. Permitir, durante a vigência do contrato, o acesso dos representantes e/ou empregados da 

CONTRATADA ao local de prestação dos serviços, desde que devidamente identificados e 
acompanhados de pelo menos um servidor da Superintendência de Informática; 

 
9.4. Promover o acompanhamento e fiscalização dos serviços sob os aspectos qualitativos, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as 
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte desta; 

 
9.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preços e prazos 

estabelecidos em contrato; 
 
10. DO JULGAMENTO 
10.1 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem a todos os requisitos deste Termo de 

Referência. 
 
10.2. Será considera vencedora do LOTE à LICITANTE que apresentar a propostas com MENOR 

VALOR GLOBAL, para aquele LOTE. 
 
11. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
11.1. O contrato poderá ser rescindido, por iniciativa da CONTRATANTE, a qualquer tempo, se 

observados os seguintes casos, conforme artigos: 58, 77 e 79 todos referente à Lei nº 
8.666/93. 
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11.2. Não cumprimento do índice mínimo estipulado para o parâmetro "Disponibilidade Mensal" 
do serviço, por três meses consecutivos ou seis alternados; 

 
11.3. Não cumprimento dos índices máximos estipulados para os parâmetros "Latência Média 

Mensal" e "Perda de Pacotes Média Mensal" no backbone da CONTRATADA, por três meses 
consecutivos ou seis alternados; 

 
12. VALOR ESTIMADO  
12.1 O valor estimado para o fornecimento de link dedicado de dados, conforme descrição de 

prestação de serviço elencado na Tabela I constante no item 4.1 a serem fornecidos de acordo 
com o perfil escolhido do item 4.4 deste termo, é de R$87.173,33 (oitenta e sete mil cento e 
setenta e três reais trinta e três centavos). 

 
13. MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
13.1. A modalidade de licitação a ser aplicada será o pregão presencial, com o respectivo registro 

de preço e lavratura da Ata de Registro de Preços devidamente assinada e publicada. 
 

14. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DOS RECURSOS 
14.1. As despesas decorrentes da prestação de serviços desta Licitação correrão à conta dos 

recursos específicos consignados nas dotações orçamentárias vigentes, afetas aos 
Órgãos/Secretarias Participantes/Solicitantes. 

 
15. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
15.1. A fiscalização do contrato será exercida pelo Senhor Ricardo Prado Souza de Freitas, 

Coordenador de Informática da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com 
o disposto no Artigo 67 da Lei 8.666/93. 

 

15.2. A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade do 
licitante vencedor pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros decorrentes 
de culpa ou dolo na execução do contrato em conformidade com o artigo 70 da Lei 8.666/93. 

 

16. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  
16.1. Os demais procedimentos serão regidos pela Lei Federal 8.666/93, atualizadas pelas Leis 

Federais 8.883/94 e 9.648/98. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
Processo Licitatório nº 3601/2014  

 
ANEXO II 

ATESTADO DE VISTORIA 
 

 

À 

Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gurupi 

Sala da Comissão Permanente de Licitações com sede na Av. Pará nº 1210-A, centro. 

CEP: 77.403-010 - Gurupi–TO. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014 – SRP 

Objeto: Registro de Preço para futura, eventual e parcelada contração de empresa especializada 

para o fornecimento de link de internet dedicada, não dedicada e interlan. 

 

Em cumprimento do disposto no art. 30, inc. III, da Lei nº. 8.666/93, ATESTO que a empresa, 

______________________________________, CNPJ nº. ________________________, sediada em 

_________________________, por intermédio de seu representante, 

Sr(a)___________________________________, portador do CPF Nº____________________: 

 

a) Efetuou visita a todos locais onde serão instalados os equipamentos e executados os serviços. 

 

b) Tomou conhecimento das dificuldades que os serviços possam oferecer para sua perfeita 

execução. 

 

c) Levantou o quantitativo do material necessário para a completa execução/instalação dos 

equipamentos/serviços solicitados de acordo com todas as especificações deste documento. 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2015. 

 

 

 

_________________________________________ 

Nome / matrícula / assinatura do servidor 

 

 

 

De acordo, 

 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome e Assinatura do Representante  
 

mailto:cplgurupi@hotmail.com


Anexo 3 – Carta Credenciamento PP nº 047/2014-SRP  

  

   
ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
GERÊNCIA DE CONVÊNIOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

  

 

______________________________________________________________________________________________ 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Endereço: Av. Pará, nº 1210-A, Centro, CEP: 77.403-010, Gurupi-TO. 

Fone: (63) 3315-0042 / e-mail: cplgurupi@hotmail.com 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
Processo Licitatório nº 3601/2014  

 
 

ANEXO III 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 
À 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações com sede na Av. Pará nº 1210-A, centro. 
CEP: 77.403-010 - Gurupi–TO. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014 – SRP 
Objeto: Registro de Preço para futura, eventual e parcelada contração de empresa especializada 
para o fornecimento de link de internet dedicada, não dedicada e interlan. 

 
Pela presente, CREDENCIAMOS o(a) Sr.(a) _________________________ o(a), 

nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº _________e do 
CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, 
Cidade, Telefone(xx)xxx), a participar do procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial nº 
047/2014-SRP, na qualidade de REPRESENTANTE da empresa (Razão social), inscrita no CNPJ 
nº_________, com sede na ____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, 
Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx,  

 
OUTORGA-SE à pessoa acima qualificada amplos e gerais poderes para formular 

propostas verbais, acordar, discordar, transigir, receber em devolução documentos pertencentes a 
esta empresa, recorrer ou renunciar ao direito de recurso, em todas as fases, podendo, ainda, 
praticar todos os outros atos pertinentes ao presente certame licitatório, inclusive a interposição de 
recursos administrativos, bem como assinar o Instrumento Contratual a ser  firmado (este último 
poderá ser mantido ou excluído a “critério” da licitante). 

 
Declaro, também, estar ciente de que esta empresa responderá, tanto na esfera 

administrativa como na judicial, por todos os atos que venham a ser praticados pelo (a) 
representante ora nomeado (a). 
  

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2015. 

 

 

 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado (FORA DE ENVELOPE) em papel timbrado da empresa 
licitante. 

mailto:cplgurupi@hotmail.com


Anexo 4 – Declaração Habilitação PP nº 047/2014-SRP  

 ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

GERÊNCIA DE CONVÊNIOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

  

 

______________________________________________________________________________________________

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Endereço: Av. Pará, nº 1210-A, Centro, CEP: 77.403-010, Gurupi-TO. 

Fone: (63) 3315-0042 / e-mail: cplgurupi@hotmail.com 

 

REGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Processo Licitatório nº 3601/2014 

 

 

 ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

 

À 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações com sede na Av. Pará nº 1210-A, centro. 
CEP: 77.403-010 - Gurupi–TO. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014 – SRP 
Objeto: Registro de Preço para futura, eventual e parcelada contração de empresa especializada 
para o fornecimento de link de internet dedicada, não dedicada e interlan. 

 
[Razão Social da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), nome 

fantasia, inscrita no CNPJ sob o nº [xxxxx], Inscrição Estadual n. [xxx], endereço completo, CEP, 
telefone, cidade, estado], neste ato representado pelo [cargo] [nome do representante], portador da 
Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrito no CPF sob o nº [xxxx], nacionalidade, estado civil, profissão, 
residente e domiciliado endereço, CEP, telefone, cidade, estado; 

  
DECLARA, sob as penalidades da lei, para efeito do cumprimento ao estabelecido 

no Inciso VII do Artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2007, sob as penalidades cabíveis, que 
cumprimos plenamente os requisitos de Habilitação exigidos no Edital. 

 
DECLARA ainda que recebeu o Edital do Pregão Presencial nº 047/2014-SRP e seus 

Anexos, tendo pleno conhecimento dos elementos constantes no referido Edital, no que tange às 
condições gerais e peculiaridades estabelecidas quanto ao fornecimento/execução do objeto 
conforme especificações determinadas, estando Habilitada e se responsabilizando integralmente 
quanto ao fornecimento/execução do objeto de acordo com o exigido. 

 
 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2015. 
 

 
 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
Obs.: Documento meramente demonstrativo devendo ser apresentado (FORA DO ENVELOPE) em papel personalizado pela empresa. 

mailto:cplgurupi@hotmail.com


Anexo 5 Declaração Inexistência - PP nº 047/2014-SRP  

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

GERÊNCIA DE CONVÊNIOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

   

 

______________________________________________________________________ __________________________________________ 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Endereço: Av. Pará, nº 1210-A, Centro, CEP: 77.403-010, Gurupi-TO. 

Fone: (63) 3315-0042 / e-mail: cplgurupi@hotmail.com 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Processo Licitatório nº 3601/2014 

 

ANEXO V 
  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR. 

 
 

À 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações com sede na Av. Pará nº 1210-A, centro. 
CEP: 77.403-010 - Gurupi–TO. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014 – SRP 
Objeto: Registro de Preço para futura, eventual e parcelada contração de empresa especializada 
para o fornecimento de link de internet dedicada, não dedicada e interlan. 
 

 
A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº_________________ 

Inscrição Estadual nº _______________________, com sede na ________________________, por intermédio 

do seu representante legal o(a) Sr(a)___________________________, portador(a) do Documento de 

Identidade Registro Geral nº _________SSP_____ e do CPF nº_______________________, residente e 

domiciliado na __________________, Cidade-UF,  

 

DECLARA para fins de participação no Pregão Presencial nº 047/2014-SRP, não existirem 

fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar; bem como não 

ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura 

Municipal de Gurupi ou de qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública Direta, Indireta ou 

Fundacional, em âmbito Federal, Estadual, Distrito Federal ou Municipal, assumindo ainda, a obrigação de 

declarar qualquer ocorrência posterior a esta declaração, pelo prazo de vigência da ata de registro de preços 

desta licitação e de contratos dela provenientes, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de 

cadastramento/habilitação durante o mesmo período.  

 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2015. 

 

 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 
 

 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado (NO ENVELOPE Nº 02), em papel timbrado da empresa 
licitante. 

mailto:cplgurupi@hotmail.com


ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

GERÊNCIA DE CONVÊNIOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

    

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Endereço: Av. Pará, nº 1210-A, Centro, CEP: 77.403-010, Gurupi-TO. 

Fone: (63) 3315-0042 / e-mail: cplgurupi@hotmail.com 

 

Anexo 6 – Declaração ME, EPP - PP nº 047/2014-SRP  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Processo Licitatório nº 3601/2014 

 

ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE  

MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
  
  

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 
nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, (endereço 
completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone (xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxx, através de seu 
representante/procurador o(a) Sr.(a) _________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, 
portador(a) do Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à 
(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx),  

 
DECLARA, sob as penas da lei que, cumpre os requisitos legais para a qualificação empresarial 

estabelecida pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a 
usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto Federal nº 6.204, de 
05.09.2007, para fins de cumprimento ao disposto no Edital do Pregão Presencial nº 047/2014-SRP e participação do 
referido Certame; 

 
DECLARA que esta empresa, na presente data, é enquadrada como: 
 

(xxx) MICROEMPRESA - ME, conforme o inciso I do artigo 3° da Lei Complementar Federal n°123, de 
14.12.2006. 

(xxx) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme inciso II do artigo 3° da Lei Complementar Federal 
n°123, de 14.12.2006. 

(xxx) MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme §1º do artigo 18-A da Lei Complementar Federal 
n°123, de 14.12.2006. 

 
DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 

3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais 
defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada 
vencedora do certame.  
 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

 

 

Cidade-Estado, _____ de _________________ de 2015. 

  
 
 
 
  

 
 RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa  
 e Assinatura do Representante Legal 

 
Obs.: Documento demonstrativo devendo ser apresentado em papel personalizado pela empresa no Credenciamento das licitantes (FORA DO 
ENVELOPE). 

mailto:cplgurupi@hotmail.com


Anexo 7 – Declaração Menor -  PP nº 047/2014-SRP  

 ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

GERÊNCIA DE CONVÊNIOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

  

 

___________________________________________________________ ______________________________________________ __________ 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Endereço: Av. Pará, nº 1210-A, Centro, CEP: 77.403-010, Gurupi-TO. 

Fone: (63) 3315-0042 / e-mail: cplgurupi@hotmail.com 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Processo Licitatório nº 3601/2014  

 

 
ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO  

EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V  
DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INC. XXXIII DA CF. 

 
 

À 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações com sede na Av. Pará nº 1210-A, centro. 
CEP: 77.403-010 - Gurupi–TO. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014 – SRP 
Objeto: Registro de Preço para futura, eventual e parcelada contração de empresa especializada para 
o fornecimento de link de internet dedicada, não dedicada e interlan. 

 
 

A empresa______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____ Inscrição Estadual nº 

_____, com sede na ________________________, por intermédio do seu representante legal o(a) 

Sr(a)___________________________, portador(a) do Documento de Identidade – RG nº _________SSP_____ e do 

CPF nº_______________________, DECLARA,  para fins de participação do Pregão Presencial nº 047/2014 – 

Sistema de Registro de Preços, conforme o disposto no inciso V, do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido 

pela Lei Federal nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou 

em serviços perigosos ou insalubres, e ainda que, não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina a Constituição Federal. 

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2015. 

 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 

 
- Este documento é meramente exemplificativo devendo (ESTAR NO ENVVELOPE Nº 02) e ser apresentado em papel timbrado da empresa 
licitante. 

mailto:cplgurupi@hotmail.com


Anexo 8 – Proposta Preço - PP nº 047/2014-SRP  

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

GERÊNCIA DE CONVÊNIOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Endereço: Av. Pará, nº 1210-A, Centro, CEP: 77.403-010, Gurupi-TO. 

Fone: (63) 3315-0042 / e-mail: cplgurupi@hotmail.com 
                                

 

1 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Processo Licitatório nº 3601/2014 

 

ANEXO VIII 
MODELO DE PROPOSTA 

 
À 
Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi – Comissão Permanente de Licitação 
Sala na sala da Comissão Permanente de Licitações com sede Av. Pará, nº 1210-A, centro. 
CEP: 77403-010 - Gurupi-TO. 
Referente: PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014 
Processo Licitatório nº 3601/2014  
 
DADOS DA EMPRESA: 
Razão Social: 

Nome Fantasia:  

Endereço:                                         

CNPJ:                                                            Inscrição Estadual:                           Inscrição Municipal: 

Telefone:                                                     Fax:  

E-mail: 

Conta Bancária nº                                      Banco:                                               Agência: 

Nome para Contato:      

 
Prezada Senhora, 
 

Apresentamos nossa proposta para o Registro de Preços para futuro, eventual e parcelada 

fornecimento de LINK DE INTERNET DEDICADA, NÃO DEDICADA E INTERLAN, em conformidade com as 

especificações contidas nos Processo Licitatório nº 3601/2014, oriundo da Secretaria Municipal de Administração e 

demais órgãos participantes, e no Edital do Pregão Presencial nº 047/2014-SRP e seus Anexos. 

   
Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no EDITAL DO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, bem como verificamos todas as 
especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dele 
fazem parte.  

   
Declaramos, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos 

custos de fornecimento do objeto, tais como: encargos, taxas, tributos, seguros, contribuições sociais, fiscais, 
trabalhistas e previdenciárias, transportes, embalagens, licenças, despesas com frete, transporte e todas as demais 
despesas necessárias para o fornecimento/execução do objeto ora licitado; assumindo total responsabilidade por 
erros ou omissões existentes nesta proposta, inclusive em caso de divergência entre os valores unitário e total. 

 
Declaramos, ainda, que dispomos de equipamentos técnicos, pessoal habilitado e disponível para 

realização do objeto da presente licitação; 
 

LO
TE

 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

E
 

C
A

TE
G

O
R

IA
 

IT
EM

 

DESCRIÇÃO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

1 8 1 

1 Dedicada 10Mbps R$ R$ 

2 Dedicada 20Mbps R$ R$ 

3 Dedicada 30Mbps R$ R$ 

mailto:cplgurupi@hotmail.com


Anexo 8 – Proposta Preço - PP nº 047/2014-SRP  

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

GERÊNCIA DE CONVÊNIOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Endereço: Av. Pará, nº 1210-A, Centro, CEP: 77.403-010, Gurupi-TO. 

Fone: (63) 3315-0042 / e-mail: cplgurupi@hotmail.com 
                                

 

2 

4 Dedicada 40Mbps R$ R$ 

5 Dedicada 50Mbps R$ R$ 

6 Dedicada 100Mbps R$ R$ 

3 

12 Interlan 10Mbps R$ R$ 

13 Interlan 20Mbps R$ R$ 

14 Interlan 30Mbps R$ R$ 

15 Interlan 50Mbps R$ R$ 

16 Interlan 100Mbps R$ R$ 

                                                                         Valor Total Global Anual (12 meses) R$: __________ 
 

LO
TE

 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

E 
C

A
TE

G
O

R
IA

 

IT
EM

 

DESCRIÇÃO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

2 15 

1 

1 Dedicada 10Mbps R$ R$ 

2 Dedicada 20Mbps R$ R$ 

3 Dedicada 30Mbps R$ R$ 

4 Dedicada 40Mbps R$ R$ 

5 Dedicada 50Mbps R$ R$ 

6 Dedicada 100Mbps R$ R$ 

2 

7 Não Dedicada 2Mbps/512kbps R$ R$ 

8 Não Dedicada 4Mbps/512kbps R$ R$ 

9 Não Dedicada 10Mbps/5Mbps R$ R$ 

10 Não Dedicada 15Mbps/7Mbps R$ R$ 

11 Não Dedicada 20Mbps/10Mbps R$ R$ 

3 

12 Interlan 10Mbps R$ R$ 

13 Interlan 20Mbps R$ R$ 

14 Interlan 30Mbps R$ R$ 

15 Interlan 50Mbps R$ R$ 

16 Interlan 100Mbps R$ R$ 

                                                                         Valor Total Global Anual (12 meses) R$: __________ 
 

LO
TE

 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

E
 

C
A

TE
G

O
R

IA
 

IT
EM

 

DESCRIÇÃO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

3 

22 

1 

1 Dedicada 10Mbps R$ R$ 

2 Dedicada 20Mbps R$ R$ 

3 Dedicada 30Mbps R$ R$ 

 4 Dedicada 40Mbps R$ R$ 

5 Dedicada 50Mbps R$ R$ 

6 Dedicada 100Mbps R$ R$ 

2 

7 Não Dedicada 2Mbps/512kbps R$ R$ 

8 Não Dedicada 4Mbps/512kbps R$ R$ 

9 Não Dedicada 10Mbps/5Mbps R$ R$ 

10 Não Dedicada 15Mbps/7Mbps R$ R$ 

11 Não Dedicada 20Mbps/10Mbps R$ R$ 

3 

12 Interlan 10Mbps R$ R$ 

13 Interlan 20Mbps R$ R$ 

14 Interlan 30Mbps R$ R$ 

15 Interlan 50Mbps R$ R$ 

16 Interlan 100Mbps R$ R$ 

                                                                         Valor Total Global Anual (12 meses) R$: __________ 
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Anexo 8 – Proposta Preço - PP nº 047/2014-SRP  

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

GERÊNCIA DE CONVÊNIOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Endereço: Av. Pará, nº 1210-A, Centro, CEP: 77.403-010, Gurupi-TO. 

Fone: (63) 3315-0042 / e-mail: cplgurupi@hotmail.com 
                                

 

3 

LO
TE

 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

E
 

C
A

TE
G

O
R

IA
 

IT
EM

 

DESCRIÇÃO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

4 2 2 

7 Não Dedicada 2Mbps/512kbps R$ R$ 

8 Não Dedicada 4Mbps/512kbps R$ R$ 

9 Não Dedicada 10Mbps/5Mbps R$ R$ 

10 Não Dedicada 15Mbps/7Mbps R$ R$ 

11 Não Dedicada 20Mbps/10Mbps R$ R$ 

                                                                         Valor Total Global Anual (12 meses) R$: __________ 
 

LO
TE

 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

E
 

C
A

TE
G

O
R

IA
 

IT
EM

 

DESCRIÇÃO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

5 2 2 

7 Não Dedicada 2Mbps/512kbps R$ R$ 

8 Não Dedicada 4Mbps/512kbps R$ R$ 

9 Não Dedicada 10Mbps/5Mbps R$ R$ 

10 Não Dedicada 15Mbps/7Mbps R$ R$ 

11 Não Dedicada 20Mbps/10Mbps R$ R$ 

                                                                         Valor Total Global Anual (12 meses) R$: __________ 
 

 
 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ ____________ (_______________________________________) 
 
GARANTIMOS CONFORME “LETRA H” DA CLÁUSULA “5” DO EDITAL QUE: _______________________ 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: __________________________ 
 
A MARCA E O MODELO DO ROTEADOR CPE É: __________________ 
A MARCA, O MODELO E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO DATASHEET SÃO AS SEGUINTES: ________________; 
 
PRAZO DE FORNECIMENTO: O objeto será fornecido, alterado e/ou cancelado, mediante solicitação, de acordo 

com o exigido na cláusula 13 (Treze) do Edital. 
  
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento das faturas será efetuado mensalmente, 10 (dez) dias após a apresentação 

das Notas Fiscais/Faturas das respectivas secretarias. 
 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2015. 

 
 
 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 
 
 
Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação (NO ENVELOPE Nº 01) de proposta, não devendo conter 
na proposta o cabeçalho e rodapé do presente formulário. 
Especificar a marca/gênero do objeto dentre outras especificações e características necessárias.  

OBSERVAR TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO ATO CONVOCATÓRIO ACERCA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA. 
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Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Endereço: Av. Pará, nº 1210-A, Centro, CEP: 77.403-010, Gurupi-TO. 

Fone: (63) 3315-0042 / e-mail: cplgurupi@hotmail.com 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Processo Licitatório nº 3601/2014  

 

ANEXO IX 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

 
 

À 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações com sede na Av. Pará nº 1210-A, centro. 
CEP: 77.403-010 - Gurupi–TO. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014 – SRP 
Objeto: Registro de Preço para futura, eventual e parcelada contração de empresa especializada para o 
fornecimento de link de internet dedicada, não dedicada e interlan. 
 

 
DECLARAMOS para fins de direito e participação do Pregão Presencial nº 047/2014-SRP, na 

qualidade de proponente que: 
 
Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, 

comprometendo-nos à realização de eventuais vistorias, averiguações e substituições dos materiais caso se faça 
necessários;  
 

Comprometemo-nos a manter durante a execução da Ata de Registro de Preços e/ou Instrumento 
Contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

 
Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços 

decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de 
alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência da Ata de Registro de Preços; 

 
Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do 

Consumidor, às normas pertinentes ao fornecimento e utilização do objeto a ser fornecido, bem como, ao Edital do 
Pregão Presencial nº 047/2014-SRP. 

 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2015. 

 
 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 
 

 
Obs.: Este documento é exemplificativo devendo ser apresentado (FORA DO ENVELOPE) em papel timbrado da empresa licitante. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014 - SRP  
Processo Licitatório nº 3601/2014 

 

 
ANEXO X 

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2015 
 
 

Processo Licitatório nº 3601/2014. 
Licitação na Modalidade Pregão na forma Presencial nº 047/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP. 
Tipo: Menor Preço Global - Por Lote. 
Objeto: Registro de Preço para futura, eventual e parcelada contração de empresa especializada para o 
fornecimento de link de internet dedicada, não dedicada e interlan. 
 

Aos xxxx dias do mês de xxxxxx do ano de 2015, a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

como ÓRGÃO GERENCIADOR, inscrita no CNPJ sob o  nº 17.718.490/0001-69, com sede na BR-242, KM 407 (saída 

para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP: 

77.410-970, representada neste ato pelo seu secretário o Srº Gutierres Borges Torquato, brasileiro, casado, 

fisioterapeuta, portador da Carteira de Identidade RG nº 390.518 SSP/TO e CPF nº 006.550.891-28, residente e 

domiciliado à Av. Ceará, nº 1981, centro, CEP: 77.410-050 nesta cidade, Fone: (63) 8456-1518 – 3301-4308, 

denomina nesta Ata as partes: 

 
Órgãos Participantes:  
Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº 17.527.397/0001-77, com sede na BR-242, KM 407 
(saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO, 
CEP: 77.410-970, representada neste ato pelo secretário o Sr. Eurípedes Fernandes Cunha, brasileiro, casado, 
bacharel em direito, portador do CPF nº 526.461.811-91 e RG nº 394.943 SSP-TO, residente e domiciliado à Av. 
Amazonas, nº977, Centro, CEP: 77.403 - 030, Fone: (63)9268-9797, Gurupi/TO. 
 
Secretaria Municipal de Produção, inscrita no CNPJ nº 17.718.507/0001-88 com sede na BR-242, KM 407 (saída para 

a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP: 77.410-

970, , representada neste ato pelo secretário o Sr. Pedro Dias Correa da Silva, brasileiro, casado, engenheiro 

agrônomo, portador do CPF n° 217.253.496-04 e no RG nº 783.365 SSP/MG, residente e domiciliado Rua Sen. Pedro 

Ludovico nº 2045 centro, CEP 77405-140, Fone: (63) 9974-7404, 9244-0982, 3351-1885 e 3315-0110. 

 

Gabinete do Prefeito, inscrita no CNPJ nº 17.544.962/0001-04, com sede na BR 242, KM 407, saída para PEIXE, Lote 
04, Gleba 08, Quarta Etapa, parte do loteamento da Faz. Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP: 77410-970, representado 
neste ato pelo secretário o Sr. Silvério Taurino da Rocha Moreira, brasileiro, casado, cursando Adm. Empresa, 
portador do CPF nº 278.956.961-49 e no RG nº 678.325 SSP/TO, residente e domiciliado à Rua B Lote 09 Quadra 14 
S/N, Setor Eng.º Waldir Lins, CEP 77423-010-Gurupi-TO. Fone (063) 9997-1800 e 8476-5833. 
 
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Turismo, inscrita no CNPJ nº 17.718.435/0001-79 com sede BR 242, 
KM 407, saída para PEIXE, Lote 04, Gleba 08, Quarta Etapa, parte do loteamento da Faz. Santo Antônio, Gurupi – TO, 
CEP: 77410-970. Fone: ( 063 ) 3301 – 4314, representada neste ato pela secretária a Srª Raimunda Pereira Dias 
Obeid, brasileira, casada, Professora de Educação Física, portadora do CPF: 869.373.081-91, e no RG:261.630 SSP-
TO, residente e domiciliada na Rua M6, Setor Novo Horizonte, telefone(63) 9936-1073 ou 8438-5600, CEP 77413-
160, Gurupi-TO. 
 
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, inscrita no CNPJ nº 17.527.365/0001-71, com sede na BR 242, 
KM 407, saída para PEIXE, Lote 04, Gleba 08, Quarta Etapa, parte do loteamento da Faz. Santo Antônio, Gurupi – 
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TO, CEP: 77410-970, representada neste ato pelo secretário o Sr. Reinaldo Teixeira Brito, brasileiro, casado, 
portador do CPF nº 088.013.091-20 e RG nº 348.157 SSP-GO, residente e domiciliado à Avenida Ceará, n.º 1495, 
centro, nesta Cidade, CEP: 77410-050 Fone: (063) 9936-1495. 
 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, inscrita no CNPJ nº17.526.639/0001-08, instalada na sede da 
Prefeitura Municipal de Gurupi, à Rod. BR 242, KM 407, saída para PEIXE, Lote 04, Gleba 08, Quarta Etapa, parte do 
loteamento da Faz. Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP: 77410-970, representada neste ato pelo secretário o Sr. Eder 
Martins Fernandes, brasileiro, solteiro, professor, portador do CPF nº 962.159.841-91 e RG nº 337.839 2ª Via SSP-
TO, residente e domiciliado à Av. Pernambuco, nº 2350, Centro, CEP: 77.410-040, Fone: (63) 8439-1399, Gurupi/TO. 
 
Fundo Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o nº 11.336.672/0001-99, com sede na Av. Pernambuco, nº 1345, 
centro CEP: 77.410-040 Gurupi/TO, representada neste ato pela secretária a Srª. Sueli Santos de Souza Aguiar, 
brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 30.195 SSP/TO e CPF nº 534.731.751-53, 
residente e domiciliado à Av. Goiás, nº 4034, centro, CEP: 77.400-000 nesta cidade, Fone: (63) 8403-3709. 
 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, inscrito no CNPJ nº 17.590.843/0001-98, com sede na Av. Antônio Nunes da 

Silva, nº 2195, Parque das Acácias, Gurupi-TO, CEP 77.425-500, neste Ato representado por seu secretário: Sr. 

Gerson José de Oliveira, brasileiro, casado, veterinário, portador do CPF nº 387.347.881-15 e RG nº 1.496.030 

SSP/GO, residente e domiciliado à Rua 10, nº 55, Parque Primavera, CEP: 77.413-100, Fone: (63) 8111-1011, 

Gurupi/TO; 

 
Secretaria Municipal do Idoso, inscrita no CNPJ nº 17.718.464/0001-30 com sede no Centro Cultual de Gurupi, na 
Av. Maranhão, nº 1597, centro, Gurupi/TO, CEP: 77.420-010, representada neste ato pelo secretário o Sr. Silvério 
Taurino da Rocha Moreira, brasileiro, casado, cursando Adm. Empresa, portador do CPF nº 278.956.961-49 e no RG 
nº 678.325 SSP/TO, residente e domiciliado à Rua B Lote 09 Quadra 14 S/N, Setor Eng.º Waldir Lins, CEP 77423-010-
Gurupi-TO. Fone (063) 9997-1800 e 8476-5833. 
 
Secretaria Municipal de Habitação, inscrita no CNPJ nº17.590.743/0001-61, com sede na Av. Pará, nº 1210-A, 
centro, CEP: 77403-010 Gurupi/TO, representada neste ato pelo secretário o Sr. Carlos Arcy Gama de Barcellos, 
brasileiro, divorciado, Economista e Zootécnista, portador do CPF nº 188.086.030-91 e no RG nº 449.019 SSP-GO, 
residente e domiciliado à Av. Ceará nº, 327 Setor Paulista, CEP: 77.400-000, Fone: (63) 8409-2412, 8456-7812 e 
3315-0017, Gurupi/TO. 

 

Secretaria Municipal de Cultura, inscrita no CNPJ nº 17.526.555/0001-74, com sede no Centro Cultural Mauro 

Cunha, instalado na Av. Maranhão, nº 1597, Centro, CEP: 77.420-010, Gurupi/TO, neste ato representada pela 

Secretária de Cultura da Gurupi-TO, Sra. Zenaide Dias da Costa, brasileira, casada, professora, portadora do CPF nº 

354.764.861-00 e RG nº 135.636 SSP-TO, residente e domiciliado à Rua B, nº 145, Setor Aeroporto, CEP: 77.440-670, 

nesta Cidade. 

 

Detentora(s) da Ata de Registro de Preços: 
1. RAZÃO SOCIAL e nome Fantasia (se tiver), tipo de sociedade (Ltda, S.A, ME etc.), endereço completo, CEP, 
telefone, cidade, estado, inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], Inscrição Estadual n. [xxxx], neste ato representado pelo 
[cargo] [nome do representante], portador da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrito no CPF nº [xxxx], 
nacionalidade, estado civil, profissão, residente e domiciliado endereço, CEP, telefone, cidade, estado. 

 
As partes acima elencadas RESOLVEM, por meio desta Ata e com integral observância das normas: Lei 

Federal nº 10.520/2002; Decreto nº 3.555, de 08.08.2000, do Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, da Lei Complementar 
nº 123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, demais normas pertinentes e 
respectivas atualizações, e, ainda, pelas condições estabelecidas pelo Instrumento Convocatório do Pregão 
Presencial nº 047/2014-SRP e seus anexos: 
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FIRMAM A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP, cujo objeto é o Registro de preços para futura, eventual e 
parcelada contração de empresa especializada para o fornecimento de link de internet dedicada, não dedicada e 
interlan, que serão utilizados na Secretaria da Administração/Órgãos Participantes, conforme condições, 
especificações e PREÇOS REGISTRADOS das respectivas propostas apresentadas, classificadas, aceitas/negociadas no 
certame do Pregão Presencial Nº 047/2014 realizado em __/__/2015, conforme as cláusulas e condições que 
seguem: 

 
DO FUNDAMENTO LEGAL 

A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do Pregão Presencial nº 047/2014-SRP, na forma da 

Lei nº 10.520/02, e, subsidiariamente, pela Lei nº8.666, de 21 de junho de 1.993, e Ato de Ratificação do Órgão 

Gerenciador através de seu Gestor, conforme Termo de Homologação de ______/______/2015, tudo constante no 

Processo Licitatório nº 3601/2014, do qual passa a fazer parte integrante desta Ata de Registro de Preços com força 

de Instrumento Contratual. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 1.1. O Objeto desta Ata de Registro de Preços é o Registro de preços para futura, eventual e parcelada contração 
de empresa especializada para o fornecimento de link de internet dedicada, não dedicada e interlan, conforme 
condições e especificações contidas no Processo Licitatório nº 3601/2014, no Edital do Pregão Presencial nº 
047/2014 - SRP e seus Anexos. 
 
1.2. À Administração não se obriga a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constante do Edital 

e desta Ata de Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
2.1. A Ata de Registro de Preços – ARP é documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso 

para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem 
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas. 

 
2.2. Após a homologação do resultado da presente licitação, o fornecedor mais bem classificado será convocado 

para assinar a Ata de Registro de Preços, firmado o compromisso de fornecimento nas condições ali 
estabelecidas, depois de cumpridos os requisitos de publicidade. 

 
2.3. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com 

apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração, carta de credenciamento ou contrato social, 
acompanhados de documento de identidade com foto. 

 
2.4. A(s) licitante(s) vencedora(s) do certame serão convocadas para assinar a ARP por e-mail, por ofício ou ato 

administrativo do órgão competente, cujo prazo para assinatura será de 05 (cinco) dias úteis contados do 
recebimento da convocação. 

 
2.4.1. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do 

término do prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito pelo Órgão 
competente. 

 
2.4.2. A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preços, caso deixar de fazê-lo no prazo fixado ou 

havendo recusa em fazê-lo, dela será excluída, podendo a Administração aplicar as penalidades cabíveis. 
 
2.4.3. É facultado à Administração, convocar os licitantes remanescentes, quando a proponente vencedora não 

atender à convocação para assinatura da ARP no prazo e condições estabelecidos, respeitada a ordem de 
classificação para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
previstas em Edital e demais cominações legais.  
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2.5. Esta Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação de seu 
extrato. Sendo vedada sua prorrogação conforme art. 12 do Decreto Federal nº 7.892/2013 e inciso III do § 3º 
do art. 15 da Lei nº 8.666/1993. 

 
2.5.1.  Esta Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins, no Diário 

Oficial da União (se necessário), e a sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada no site oficial 
da Prefeitura Municipal de Gurupi (www.gurupi.to.gov.br) durante sua vigência. 

 
2.6. Será incluído nesta ARP na forma de anexo, o registro de preços dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com 

preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação de ordem da última proposta apresentada 
pelas respectivas licitantes durante a fase competitiva do certame, excluído o percentual referente à margem de 
preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.  

 
2.6.1.  O registro a que se refere o item 2.6 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de 

impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, e sucessivamente, nas hipóteses previstas nos 
arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.  

 
2.6.2. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 2.6.1 será 

efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto nº 7.892/2013 e quando houver 
necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do mesmo 
Decreto.  

 
2.7. A existência de preços registrados nesta ARP não obriga a Administração a firmar as contratações que dela 

poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada 
preferência do fornecimento ao fornecedor registrado em igualdade de condições.  

 
2.8. O Edital do Pregão e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) do(s) licitante(s) vencedor(es) do Certame, farão 

parte integrante desta ARP, independente de transcrição. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNCEDORES REGISTRADOS 
3.1. Após a homologação da Licitação e consequentemente firmada e publicada da ARP, a contratação com os 

fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, 
emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 
da Lei nº 8.666/93. 

 
3.2. No caso de ser firmado Instrumento Contratual, a Autoridade competente convocará a adjudicatária para 

assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do ato 
convocatório, devendo observar e cumprir as exigências contidas no Edital e seus anexos, ressaltando-se em 
especial as exigências desta cláusula. 

3.2.1.  O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços. 

 
3.2.2. O contrato a ser firmado em decorrência da ARP oriunda desta licitação poderá ser rescindido a qualquer 

tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos 
nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da lei 8.666/93.  

 
CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

4.1. O objeto desta licitação será solicitado conforme a necessidade da Secretaria/Órgãos Participantes, após a 
assinatura e publicação da Ata de Registro de Preços, através de requisição/solicitação devidamente assinada, 
com a identificação do respectivo servidor público municipal competente, indicado pelo Gestor da Pasta 
solicitante. 
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4.1.2. O objeto deverá ser instalado/alterado/desativado obedecendo os prazos máximos previstos na Cláusula 13.2 
do Edital, contados a partir do recebimento da solicitação/requisição ou nota de empenho, e ainda, no horário e 
local convencionados com o respectivo solicitante, sem nenhum custo oneroso para a Secretaria/Órgão, em 
relação à entrega do mesmo. 

 
4.2. A Garantia e a Assistência Técnica deverá atender na íntegra o item 4.3 do Termo de Referência, Anexo I, do 

Edital.  
  

4.2.1. Os bens e/ou serviços, objeto desta Licitação, deverão ser fornecidos/executados em perfeita condição de 
utilização e atendendo às normas editadas pela Agência Nacional de Telecomunicação, bem como, dentre 
outras, com as informações contidas no Edital e Termo de Referência, atentando-se o proponente, 
principalmente para as prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).  

 
4.2.2. A Secretaria/Órgão Participante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em 

desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais. 
 
4.3. No que se tange às solicitações/requisições emitidas pelo Órgão Gerenciador/Participantes desta licitação, o 

objeto deverá ser executado/fornecido em dia e horário de expediente no endereço indicado pelo solicitante. 
 
4.3.1. A entrega do objeto será de inteira responsabilidade do licitante vencedor, ficando ainda, responsável por 

todas despesas decorrente do fornecimento/execução do objeto licitado. 
 
4.4. O acompanhamento, recebimento e fiscalização da instalação, alteração ou desativação dos serviços, será de 

responsabilidade do Coordenador do departamento solicitante ou de quem tenha autorização especial para 
recebimento destes serviços.  

 
4.4.1. A fiscalização a que se refere o item acima não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora por 

eventuais danos causados à Secretaria/Órgão participantes ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão 
culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou propostos. 

 
4.4.2. Será designado Representante da Administração, para o acompanhamento e fiscalização do(s) Contrato(s): ao 

servidor Ricardo Prado Souza de Freitas, Telefone (63) 3301-4304. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO E DOS PREÇOS REGISTRADOS 

5.1.  O pagamento das faturas à(s) licitante(s) vencedora(s) será efetuado mensalmente, no prazo de 10 (dez) dias, 
após a apresentação da Nota Fiscal Individualizadas por secretaria, devidamente atestada pela fiscalização, 
referente ao objeto requisitado/solicitado e devidamente entregue, desde que não haja fator impeditivo 
provocado pela licitante fornecedora. 
 

5.2. Cada nota fiscal deverá ser acompanhada da(s) requisição(ões)/solicitação(ões) de compra e ainda ser 
acompanhada, para liquidação, com certidão conjunta negativa de tributos federais e dívida ativa da união e 
certidão negativa de dívida ativa estadual e municipal. 

 
5.3. As Notas Fiscais deverão ser emitidas nominalmente para cada Secretaria/Órgãos Participantes conforme o 

montante dos quantitativos totais das respectivas requisições/solicitações do objeto. 
 
5.4. As quantidades dos itens apresentados servem apenas de estimativa para composição dos preços, podendo 

sofrer alterações para mais ou para menos, conforme necessidade da Secretaria/Órgãos Participantes; desta 
forma, não constitui, sob nenhuma hipótese, garantia de faturamento. No caso de haver acréscimo ou supressão 
nas quantidades dos materiais, o preço dos mesmos permanecerá inalterado.  

 
5.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) 
pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
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    5.6. O preço registrado quanto ao objeto descrito abaixo é: 
 

LO
TE

 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

E
 

C
A

TE
G

O
R

IA
 

IT
EM

 

DESCRIÇÃO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

1 8 

1 

1 Dedicada 10Mbps R$ R$ 

2 Dedicada 20Mbps R$ R$ 

3 Dedicada 30Mbps R$ R$ 

4 Dedicada 40Mbps R$ R$ 

5 Dedicada 50Mbps R$ R$ 

6 Dedicada 100Mbps R$ R$ 

3 

12 Interlan 10Mbps R$ R$ 

13 Interlan 20Mbps R$ R$ 

14 Interlan 30Mbps R$ R$ 

15 Interlan 50Mbps R$ R$ 

16 Interlan 100Mbps R$ R$ 

                                                                         Valor Total Global Anual (12 meses) R$: __________ 
 

LO
TE

 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

E 
C

A
TE

G
O

R
IA

 

IT
EM

 

DESCRIÇÃO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

2 15 

1 

1 Dedicada 10Mbps R$ R$ 

2 Dedicada 20Mbps R$ R$ 

3 Dedicada 30Mbps R$ R$ 

4 Dedicada 40Mbps R$ R$ 

5 Dedicada 50Mbps R$ R$ 

6 Dedicada 100Mbps R$ R$ 

2 

7 Não Dedicada 2Mbps/512kbps R$ R$ 

8 Não Dedicada 4Mbps/512kbps R$ R$ 

9 Não Dedicada 10Mbps/5Mbps R$ R$ 

10 Não Dedicada 15Mbps/7Mbps R$ R$ 

11 Não Dedicada 20Mbps/10Mbps R$ R$ 

3 

12 Interlan 10Mbps R$ R$ 

13 Interlan 20Mbps R$ R$ 

14 Interlan 30Mbps R$ R$ 

15 Interlan 50Mbps R$ R$ 

16 Interlan 100Mbps R$ R$ 

                                                                         Valor Total Global Anual (12 meses) R$: __________ 
 

LO
TE

 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

E
 

C
A

TE
G

O
R

IA
 

IT
EM

 

DESCRIÇÃO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

3 

22 

1 

1 Dedicada 10Mbps R$ R$ 

2 Dedicada 20Mbps R$ R$ 

3 Dedicada 30Mbps R$ R$ 

 4 Dedicada 40Mbps R$ R$ 

5 Dedicada 50Mbps R$ R$ 

6 Dedicada 100Mbps R$ R$ 
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2 

7 Não Dedicada 2Mbps/512kbps R$ R$ 

8 Não Dedicada 4Mbps/512kbps R$ R$ 

9 Não Dedicada 10Mbps/5Mbps R$ R$ 

10 Não Dedicada 15Mbps/7Mbps R$ R$ 

11 Não Dedicada 20Mbps/10Mbps R$ R$ 

3 

12 Interlan 10Mbps R$ R$ 

13 Interlan 20Mbps R$ R$ 

14 Interlan 30Mbps R$ R$ 

15 Interlan 50Mbps R$ R$ 

16 Interlan 100Mbps R$ R$ 

                                                                         Valor Total Global Anual (12 meses) R$: __________ 
 

LO
TE

 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

E
 

C
A

TE
G

O
R

IA
 

IT
EM

 

DESCRIÇÃO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

4 2 2 

7 Não Dedicada 2Mbps/512kbps R$ R$ 

8 Não Dedicada 4Mbps/512kbps R$ R$ 

9 Não Dedicada 10Mbps/5Mbps R$ R$ 

10 Não Dedicada 15Mbps/7Mbps R$ R$ 

11 Não Dedicada 20Mbps/10Mbps R$ R$ 

                                                                         Valor Total Global Anual (12 meses) R$: __________ 
 

LO
TE

 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

E
 

C
A

TE
G

O
R

IA
 

IT
EM

 

DESCRIÇÃO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

5 2 2 

7 Não Dedicada 2Mbps/512kbps R$ R$ 

8 Não Dedicada 4Mbps/512kbps R$ R$ 

9 Não Dedicada 10Mbps/5Mbps R$ R$ 

10 Não Dedicada 15Mbps/7Mbps R$ R$ 

11 Não Dedicada 20Mbps/10Mbps R$ R$ 

                                                                         Valor Total Global Anual (12 meses) R$: __________ 
 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS 
6.1.  As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta dos recursos das previsões de 

dotações orçamentárias afetas aos Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes desta licitação no âmbito 
Municipal de Gurupi-TO. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
7.1. Os preços, durante a vigência da ARP, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente 

comprovadas, podendo ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços  praticados no mercado ou 
de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as  negociações junto 
aos fornecedores, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências 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, conforme alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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7.1.1. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da ARP, adotando as 
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 
7.1.2. Ainda que comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 

8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a ARP e iniciar outro procedimento 
licitatório.  

 
7.1.3 O gerenciador desta Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a 

finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ARP. 
 
7.2. Deverão ser observadas ainda, as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013.  
 
7.3. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

a) O Fornecedor registrado descumprir as condições desta ARP; 
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável; 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; ou 
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 

10.520, de 2002. 
 
7.3.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item anterior será formalizado por despacho do Órgão 

Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
7.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 

força maior, que prejudique o cumprimento desta ARP, devidamente comprovados e justificados nas seguintes 
hipóteses: 
a) Por razão de interesse público; ou 
b) A pedido do fornecedor registrado.  

 
7.4.1.  Poderá ser cancelado ainda no caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da 

Fornecedora, bem como no caso de ocorrer transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações 
assumidas pela empresa detentora. 

 
7.5. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ocorrer antes do pedido de 

fornecimento pelos Órgãos Gestor/Participantes. 
 
7.6. Deverão ser observadas ainda as disposições contidas nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da lei 8.666/93. 
 
7.7. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, será feita por 

correspondência com por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão competente, Aviso de Recebimento 
(AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços; 

 
7.8. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por 

publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 
publicação. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS 
8.1. Nos valores registrados quanto ao objeto a ser fornecido, deverão estar incluídos nos valores ofertados na 

proposta, todos os custos de fornecimento, dentre eles, os encargos, taxas, tributos, seguros, contribuições 
sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, transportes, embalagens, licenças, despesas com frete, transporte e 
todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora licitado.  
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CLÁUSULA NONA  – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações das partes: 
 
9.1. Do(s) Fornecedor(es) beneficiário(s) da ARP: 

a) Assumir total responsabilidade pela execução dos serviços objeto da contratação, conforme o estabelecido 
neste Termo de Referência; 

b) Executar os serviços em conformidade com as especificações técnicas funcionais e de qualidade exigidas, 
observando os prazos e índice de disponibilidade estabelecido;  

c) Fornecer, Ativar e Manter os meios de transmissão até os pontos de terminação da rede em conformidade 
com os serviços propostos; 

d) Disponibilizar, Instalar e Configurar os modems, roteadores e quaisquer outros equipamentos necessários à 
disponibilização dos serviços, às suas expensas; 

e) Executar a infraestrutura necessária para a instalação dos acessos, inclusive da rede interna da 
CONTRATANTE, com exceção da rede elétrica, sistema de climatização e bastidores; 

f) Assegurar a manutenção, suporte e assistência técnica necessária ao perfeito funcionamento do serviço 
fornecido ou à melhoria da sua qualidade técnica, efetuando ajustes, reparos ou substituição parcial ou total 
dos equipamentos, peças e partes de sua propriedade, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE; 

g) Atender aos chamados do CONTRATANTE dentro dos prazos indicados em sua proposta, desde que, estejam 
em conformidade com o edital. 

h) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a 
contratação; 

i) Solicitar a aprovação da CONTRATANTE sempre que necessite ou deseje modificar a tecnologia proposta ou 
utilizada durante a implantação do acesso ou da execução do contrato, cumprindo com os requisitos 
apresentados neste projeto, desde que seja cobrado o menor preço dentre as duas tecnologias; 

j) O fornecedor deverá destacar 01 (um) supervisor geral que será responsável pelos demais outros membros 
da equipe e integrantes. Devendo para tanto se responsabilizar pelo controle e orientação dos seus 
comandados.  

k) O fornecedor fornecerá os profissionais devidamente contratados, bem como arcará com as despesas para 
com os mesmos, respondendo ainda por todos os encargos trabalhistas, sindicais, previdenciários e sociais 

respectivos. 
l) O fornecedor deverá atender rigorosamente (quanto à organização) as determinações da Secretaria 

Municipal da Administração.  
 

9.2. Do Órgão Gerenciador da ARP:  
a) Caberá a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços; 
b) Providenciar a assinatura desta ARP e o encaminhamento de sua cópia aos órgãos ou entidades participantes;  
c) Gerenciar a ata de registro de preços, acompanhando e fiscalizando sua execução; 
d) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento desta ARP; 
e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 
f) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de 

Preços; 
g) Arcar com as despesas de publicação do extrato desta ARP; 
h) Notificar à Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para 

formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário; 
i) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com os 

registrados nesta ARP, mantendo atualizada a listagem de preços que contemple o objeto, realizando 
periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade da ARP; 

j) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de 
adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 

k) Proceder à revogação desta ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa, na hipótese de não haver êxito nas negociações.  

l) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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m) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do 
pactuado nesta ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às 
suas próprias contratações; 

n) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade; 

o) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que não 
haja impedimento legal para o ato; 

p) Autorizar ou não a adesão de órgãos não participantes nesta ARP e consequentemente a aquisição ou 
contratação observado o prazo de vigência da ata; 

q) Consultar a(s) detentora(s) da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse em 
fornecer o material a órgão(s) não participante(s) que externem a intenção de utilizar a presente ARP; 

r) Autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo de 90 (noventa) dias previsto no § 6º do 
art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, respeitado o prazo de vigência da ARP, quando solicitada pelo órgão não 
participante, para que este efetive a aquisição ou a contratação; 

s) Disponibilizar a infraestrutura de alimentação elétrica devidamente dimensionada, aterrada e protegida, bem 
como por garantir a climatização adequada do ambiente e o espaço necessário para a instalação dos 
equipamentos no bastidor (rack); 

t) Permitir, durante a vigência do contrato, o acesso dos representantes e/ou empregados da CONTRATADA ao 
local de prestação dos serviços, desde que devidamente identificados e acompanhados de pelo menos um 
servidor do Departamento de Tecnologia da Informação; 

u) Promover o acompanhamento e fiscalização dos serviços sob os aspectos qualitativos, anotando em registro 
próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam 
medidas corretivas por parte desta. 

 
9.2.1.  O Órgão Gerenciador, quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso assumido, poderá: 
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, mediante comunicação antes do pedido de fornecimento, e 

sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovação apresentados pelo 
fornecedor não puder cumprir o compromisso; e 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação; 
 

9.3. Dos Órgãos Participantes da ARP: 
a) Tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto 

cumprimento de suas disposições; 
b) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não haja 

impedimento legal para o fato; 
c) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de 

Preços; 
d) Emitir requisição/solicitação dos itens objeto solicitado para entrega/execução/fornecimento; 
e) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento da ARP; 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do 

pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às 
suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador. 

 
9.4. Do(s) Órgão(s) Não Participante(s):  

a) Consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão quando desejarem 
fazer uso da ata de registro de preços;  

b) Identificar/elencar o objeto e os quantitativos que tem interesse em fazer adesão, não excedendo a cem por 
cento dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ARP para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes; 

c) Efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, após a autorização do Órgão Gerenciador, 
dentro o prazo de vigência da ata; 
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d) Responsabilizar-se por atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações 
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador; 

e) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
f) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento desta ARP, e sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
g) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de 

Preços; 
h) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega; 
i) Informar a Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para 

formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário; 
j) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que não 

haja impedimento legal para o ato; 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 
10.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração no âmbito 

municipal que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da ARP e 
anuência da(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s), desde que devidamente justificada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 
7.892/2013, nas normas municipais e demais normas pertinentes em vigor com as respectivas atualizações. 

 
10.2. Os órgãos e entidades que não participaram deste registro de preços, quando desejarem fazer uso desta Ata 

de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão.  

 
10.3. Poderá(ão) a(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s) da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que 
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador e 
Órgãos Participantes.  

 
10.4. As aquisições ou contratações adicionais a serem realizadas pelo(s) Órgão(s) não Participante(s), não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens constantes da tabela geral do 
Termo de Referência (Anexo I) deste Edital e dos registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão 
Gerenciador e Órgãos Participantes.  

 
10.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para O Órgão Gerenciador e 
Órgãos Participantes, independentemente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem.  

 
10.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ARP.  
 
10.7. Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo(s) fornecedor(es) das 

obrigações assumidas na ARP e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas da ARP, em relação às suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 
11.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a Administração poderá sujeitar a Detentora/Contratada às 

penalidades seguintes: 
 

mailto:cplgurupi@hotmail.com


Anexo 10 – Minuta da ARP - PP nº 047/2014-SRP 

 
 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

GERÊNCIA DE CONVÊNIOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 
 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Endereço: Av. Pará, nº 1210-A, Centro, CEP: 77403-010, Gurupi-TO. 

Fone: (63) 3315-0042 / e-mail: cplgurupi@hotmail.com 

 

12 

a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Município de Gurupi, pelo 
prazo de até 2 (dois) anos (Art. 87 III, da Lei 8.666/93), em função da natureza e da gravidade da falta cometida 
ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição à pessoa física ou jurídica que praticar 
quaisquer atos previstos no Art. 7º da Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002; 

 
b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, considerando, para 

tanto, reincidência de faltas, sua natureza e gravidade. O ato da declaração de inidoneidade será proferido pelo 
Secretário da esfera municipal, mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 

 
11.2 Pelo atraso injustificado na execução do ajuste, a Detentora/Contratada incorrerá em multa diária de 1% (um 

por cento) sobre o valor ajustado, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos 
incidentes, se destacados em documento fiscal. 

 
11.3 Pela inexecução total ou parcial do ajuste a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não 

cumprida. 
 
11.3.1 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, precedida de processo administrativo 

com ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa. 
 
11.3.2 As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis. 
 
11.3.3 A Detentora/Contratada será notificada, por escrito para recolhimento da multa aplicada, o que deverá 

ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis dessa notificação. Se não ocorrer o recolhimento da multa no prazo 
fixado, o seu valor será deduzido das faturas remanescentes. 

 
11.4 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, podendo a Administração aplicar as penalidades cabíveis. 

 
11.5 Pelo descumprimento das obrigações assumidas a licitante estará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 

8.666/93. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DO CADASTRO RESERVA DE FORNECEDORES 
12.1. O cadastro de reserva de licitantes que aceitaram cotar o objeto com preços iguais ao do licitante vencedor, 

gerado em ata quando da realização da sessão, será incluído nesta ARP na forma de anexo único nesta ARP na 
sequência da classificação de ordem da última proposta apresentada pelas respectivas licitantes durante a fase 
competitiva do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender 
aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.  

 
12.1.2. O registro a que se refere o item 12.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de 

impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, e sucessivamente, nas hipóteses previstas nos 
arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.  

 
12.2. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 12.1.2 será 

efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto nº 7.892/2013 e quando houver 
necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do mesmo 
Decreto.  

 
12.3 A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar as contratações que dela 

poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada 
preferência do fornecimento ao fornecedor registrado em igualdade de condições.  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1. Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital do Pregão Presencial nº 047/2014-SRP com todos os seus 

respectivos anexos, as propostas das empresas classificadas quanto aos LOTES, respectivamente, em 1º lugar no 
Certame supra numerado e o Cadastro de Reserva de Fornecedores. 

 
13.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993 e a Lei Federal nº 10.520/2002, 

pelo Decreto nº 3.555/2000 e Decreto nº 7.892/2013, no que não colidir com a primeira e nas demais normas 
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO  
14.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata de Registro de Preço, fica eleito o Foro da Comarca 

de Gurupi/TO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
14.2. Justos e acordados firmam a presente, em duas vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, 

para que produza os efeitos legais. 
 

Gurupi, Estado do Tocantins, aos _____dias do mês de ______________ de 2014. 
 

 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Gutierres Borges Torquato 

ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Sueli Santos de Sousa Aguiar 

ÓRGÃO PARTICIPANTE 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Eder Martins Fernandes 
ÓRGÃO PARTICIPANTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
Gerson Jose de Oliveira 
ÓRGÃO PARTICIPANTE 

 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
Zenaide Dias da Costa 
ÓRGÃO PARTICIPANTE 

 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
Reinaldo Teixeira Brito 
ÓRGÃO PARTICIPANTE 

 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Eurípedes Fernandes Cunha 

ÓRGÃO PARTICIPANTE  
 
 
 
 
 

SECRETARIA M PRODUÇÃO E COOPERATIVISMO 
Pedro Dias Corrêa da Silva 

ÓRGÃO PARTICIPANTE 
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SECRETARIA M. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO 
Raimunda Pereira Dias Obeid 

ÓRGÃO PARTICIPANTE 

 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO 
Silvério Taurino da Rocha Moreira 

ÓRGÃO PARTICIPANTE 
 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
Carlos Arcy Gama de Barcellos 

ÓRGÃO PARTICIPANTE 

 
 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO 
Silvério Taurino da Rocha Moreira 

ÓRGÃO PARTICIPANTE 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
1. CPF: 

 

 
2. 

 
CPF: 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Processo Licitatório nº 3601/2014  

 
ANEXO XI  

MODELO DE DECLARAÇÃO PRÓPRIA  
 
 
 

À 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações com sede na Av. Pará nº 1210-A, centro. 
CEP: 77.403-010 - Gurupi–TO. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014 – SRP 
Objeto: Registro de Preço para futura, eventual e parcelada contração de empresa especializada 
para o fornecimento de link de internet dedicada, não dedicada e interlan. 
 

 
 
 

(NOME DA LICITANTE), inscrita no CNPJ-MF, sob no (NN.NNN.NNN/NNNN-DV), com sede na 

(Endereço completo – CEP – Cidade – UF), telefone: (xx) _______, e-mail: _______________, neste ato 

representada pelo Sr(a) (NOME DO SÓCIO/REPRESENTANTE), (qualificação), inscrito no CPF sob no 

(NNN.NNN.NNN-DV), RG Nº (NNN.NNN.NNN-DV), residente e domiciliado (Endereço completo – CEP – Cidade 

– UF), telefone: (xx) _______, e-mail: _______________, 

 

DECLARA para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação no Pregão 
Presencial nº 047/2014, que NÃO REALIZOU A VISTORIA DOS LOCAIS onde serão executados os serviços de 
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADA, NÃO DEDICADA E INTERLAN,  objeto da referida licitação, 
no entanto, declaramos que temos ciência das localizações, condições, características e complexidades técnicas 
e locais que envolvem a execução do objeto e elaboração da proposta de preços a ser apresentada na sessão, 
comprometendo-se que, se vencedora, executará o objeto do referido Pregão conforme descreve o Termo de 
Referência, Edital e seus anexos. 
 

DECLARA, por fim, ciência de que não caberá, da nossa parte, posteriormente qualquer 
alegação de desconhecimento acerca da execução dos serviços. 

 
 

    Gurupi-TO, .......de .................................... de 2015. 

 
 
 

 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
 

 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante.  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014 - SRP  
Processo Licitatório nº 3601/2014 

 

 
ANEXO XII 

MINUTA DE CONTRATO Nº ____/2015 
 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
_________________DE GURUPI - TO E A EMPRESA 
____________________________, MEDIANTE AS 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES: 

 
 
Secretaria Municipal de Administração, inscrita no CNPJ sob o  nº 17.718.490/0001-69, com sede na BR-242, KM 
407 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – 
TO, CEP: 77.410-970, representada neste ato pelo seu secretário o Srº Gutierres Borges Torquato, brasileiro, casado, 
fisioterapeuta, portador da Carteira de Identidade RG nº 390.518 SSP/TO e CPF nº 006.550.891-28, residente e 
domiciliado à Av. Ceará, nº 1981, centro, CEP: 77.410-050 nesta cidade, Fone: (63) 3301-4308; 3301-4307; 
 
Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº 17.527.397/0001-77, com sede na BR-242, KM 407 
(saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO, 
CEP: 77.410-970, representada neste ato pelo secretário o Sr. Eurípedes Fernandes Cunha, brasileiro, casado, 
bacharel em direito, portador do CPF nº 526.461.811-91 e RG nº 394.943 SSP-TO, residente e domiciliado à Av. 
Amazonas, nº977, Centro, CEP: 77.403 - 030, Fone: (63)9268-9797, Gurupi/TO. 
 
Secretaria Municipal de Produção, inscrita no CNPJ nº 17.718.507/0001-88 com sede na BR-242, KM 407 (saída para 

a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP: 77.410-

970, , representada neste ato pelo secretário o Sr. Pedro Dias Correa da Silva, brasileiro, casado, engenheiro 

agrônomo, portador do CPF n° 217.253.496-04 e no RG nº 783.365 SSP/MG, residente e domiciliado Rua Sen. Pedro 

Ludovico nº 2045 centro, CEP 77405-140, Fone: (63) 9974-7404, 9244-0982, 3351-1885 e 3315-0110. 

 

Gabinete do Prefeito, inscrita no CNPJ nº 17.544.962/0001-04, com sede na BR 242, KM 407, saída para PEIXE, Lote 
04, Gleba 08, Quarta Etapa, parte do loteamento da Faz. Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP: 77410-970, representado 
neste ato pelo secretário o Sr. Silvério Taurino da Rocha Moreira, brasileiro, casado, cursando Adm. Empresa, 
portador do CPF nº 278.956.961-49 e no RG nº 678.325 SSP/TO, residente e domiciliado à Rua B Lote 09 Quadra 14 
S/N, Setor Eng.º Waldir Lins, CEP 77423-010-Gurupi-TO. Fone (063) 9997-1800 e 8476-5833. 
 
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Turismo, inscrita no CNPJ nº 17.718.435/0001-79 com sede BR 242, 
KM 407, saída para PEIXE, Lote 04, Gleba 08, Quarta Etapa, parte do loteamento da Faz. Santo Antônio, Gurupi – TO, 
CEP: 77410-970. Fone: ( 063 ) 3301 – 4314, representada neste ato pela secretária a Srª Raimunda Pereira Dias 
Obeid, brasileira, casada, Professora de Educação Física, portadora do CPF: 869.373.081-91, e no RG:261.630 SSP-
TO, residente e domiciliada na Rua M6, Setor Novo Horizonte, telefone(63) 9936-1073 ou 8438-5600, CEP 77413-
160, Gurupi-TO. 
 
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, inscrita no CNPJ nº 17.527.365/0001-71, com sede na BR 242, 
KM 407, saída para PEIXE, Lote 04, Gleba 08, Quarta Etapa, parte do loteamento da Faz. Santo Antônio, Gurupi – TO, 
CEP: 77410-970, representada neste ato pelo secretário o Sr. Reinaldo Teixeira Brito, brasileiro, casado, portador do 
CPF nº 088.013.091-20 e RG nº 348.157 SSP-GO, residente e domiciliado à Avenida Ceará, n.º 1495, centro, nesta 
Cidade, CEP: 77410-050 Fone: (063) 9936-1495. 
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, inscrita no CNPJ nº17.526.639/0001-08, instalada na sede da 
Prefeitura Municipal de Gurupi, à Rod. BR 242, KM 407, saída para PEIXE, Lote 04, Gleba 08, Quarta Etapa, parte do 
loteamento da Faz. Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP: 77410-970, representada neste ato pelo secretário o Sr. Eder 
Martins Fernandes, brasileiro, solteiro, professor, portador do CPF nº 962.159.841-91 e RG nº 337.839 2ª Via SSP-
TO, residente e domiciliado à Av. Pernambuco, nº 2350, Centro, CEP: 77.410-040, Fone: (63) 8439-1399, Gurupi/TO. 
 
Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o nº 11.336.672/0001-99, com sede na Av. Pernambuco, 
nº1345, centro CEP: 77.410-040 Gurupi/TO, representada neste ato pela secretária a Srª. Sueli Santos de Souza 
Aguiar, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 30.195 SSP/TO e CPF nº 
534.731.751-53, residente e domiciliado à Av. Goiás, nº 4034, centro, CEP: 77.400-000 nesta cidade, Fone: (63) 
8403-3709. 
 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, inscrito no CNPJ nº 17.590.843/0001-98, com sede na Av. Antônio Nunes da 

Silva, nº 2195, Parque das Acácias, Gurupi-TO, CEP 77.425-500, neste Ato representado por seu secretário: Sr. 

Gerson José de Oliveira, brasileiro, casado, veterinário, portador do CPF nº 387.347.881-15 e RG nº 1.496.030 

SSP/GO, residente e domiciliado à Rua 10, nº 55, Parque Primavera, CEP: 77.413-100, Fone: (63) 8111-1011, 

Gurupi/TO; 

 
Secretaria Municipal do Idoso, inscrita no CNPJ nº 17.718.464/0001-30 com sede no Centro Cultual de Gurupi, na 
Av. Maranhão, nº 1597, centro, Gurupi/TO, CEP: 77.420-010, representada neste ato pelo secretário o Sr. Silvério 
Taurino da Rocha Moreira, brasileiro, casado, cursando Adm. Empresa, portador do CPF nº 278.956.961-49 e no RG 
nº 678.325 SSP/TO, residente e domiciliado à Rua B Lote 09 Quadra 14 S/N, Setor Eng.º Waldir Lins, CEP 77423-010-
Gurupi-TO. Fone (063) 9997-1800 e 8476-5833. 
 
Secretaria Municipal de Habitação, inscrita no CNPJ nº17.590.743/0001-61, com sede na Av. Pará, nº 1210-A, 
centro, CEP: 77403-010 Gurupi/TO, representada neste ato pelo secretário o Sr. Carlos Arcy Gama de Barcellos, 
brasileiro, divorciado, Economista e Zootécnista, portador do CPF nº 188.086.030-91 e no RG nº 449.019 SSP-GO, 
residente e domiciliado à Av. Ceará nº, 327 Setor Paulista, CEP: 77.400-000, Fone: (63) 8409-2412, 8456-7812 e 
3315-0017, Gurupi/TO. 
 

Secretaria Municipal de Cultura, inscrita no CNPJ nº 17.526.555/0001-74, com sede no Centro Cultural Mauro 

Cunha, instalado na Av. Maranhão, nº 1597, Centro, CEP: 77.420-010, Gurupi/TO, neste ato representada pela 

Secretária de Cultura da Gurupi-TO, Sra. Zenaide Dias da Costa, brasileira, casada, professora, portadora do CPF nº 

354.764.861-00 e RG nº 135.636 SSP-TO, residente e domiciliado à Rua B, nº 145, Setor Aeroporto, CEP: 77.440-670, 

nesta Cidade e a, 

 
Empresa _______________________pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº ___________, 
estabelecida na _________________, representada por _______, (qualificar), portador da Carteira de Identidade nº 
_______ e inscrito no CPF/MF sob o nº __________, residente e domiciliado ________________,doravante 
denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato de prestação de serviços decorrente da Ata de Registro 
de Preços nº ___/2014, que se regerá pelas cláusulas e condições que seguem: 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
O presente Contrato decorre de adjudicação do Pregão Presencial nº 047/2014-SRP, formalizado através da licitação 
regida pelas Leis federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto nº 3.555 de 08 de agosto de 2000 e, subsidiariamente, 
pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e ato de retificação do Secretário Municipal de Administração, 
conforme Termo de Homologação de _____/_____/2015, tudo constante no Processo Administrativo nº. 
3601/2014, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto do presente instrumento a contratação da empresa acima qualificada para fornecimento de link 
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de internet ___________________ a ser implantada na ____________________ com endereço à 
_______________________, conforme as descrições de prestação de serviço elencado na Tabela – I Item ____, 
correspondente ao perfil ______, para prover acesso à Internet, dentro das especificações aqui exigidas. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATADO 
2.1 O valor total deste contrato é de R$___________(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), correspondente ao(s) Lote(s) 
nº:______________, Categoria _________, Item __________; 
nº:______________, Categoria _________, Item __________. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 
3.1 Os pagamentos serão realizados mensalmente, mediante a apresentação das Notas Fiscais/Faturas, 
individualizadas por Secretarias, de acordo com a execução da prestação dos serviços de fornecimento de link de 
dados. 
 
3.2 A contratada apresentará, dez dias da data do vencimento, as Notas Fiscais, discriminando os serviços e valores 
prestados para cada linha de acesso. 
 
3.3 O prazo para a efetivação do pagamento das parcelas será efetuado 10 (dez) dias após a entrega das Notas 
Fiscais, desde que não haja fator impeditivo provocado pela licitante vencedora. 
 
3.4 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) 
pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
 
3.5 Cada nota fiscal deverá ser acompanhada, para liquidação, com certidão conjunta negativa de tributos federais 
e dívida ativa da união e certidão negativa de dívida ativa Estadual e municipal. 
 
3.6 A contratada deverá apresentar a(s) nota(s) correspondentes ao objeto, contendo as seguinte informações: nº 
do Pregão Presencial; nº da Ata de Registro de Preços e local da instalação, alteração ou desativação.  
 
4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 As despesas decorrentes desta contratação correrá à conta dos recursos da(s) dotação(ões) 
orçamentária(s) abaixo especificada: 
__________________________________________________ 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA  
5.1 A vigência deste contrato é de ___ (xxxx) dias/meses, com início em ___/___/2015, condicionando a sua eficácia 
à publicação no órgão de imprensa oficial e data de encerramento em ___/___/___, podendo este ser prorrogado 
mediante acordo entre as partes, com obediência no que couber, ao art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 
 
6. CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO, DO ACOMPANHAMENTO E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
6.1 O acompanhamento, recebimento e fiscalização da prestação, alteração ou cancelamento dos serviços, serão de 
responsabilidade do Coordenador deste Departamento/Secretaria o Srº______________________, para 
recebimento destes serviços. 
 
61.1 O referido servidor responsável pelo acompanhamento, recebimento e fiscalização do fornecimento de link 
dedicado de dados, conforme descrição de prestação de serviço elencado na Tabela – I do TERMO DE REFERENCIA 
atestará no verso da Nota Fiscal que os mesmos foram executados de acordo com o especificado, caso contrário não 
será autorizado o pagamento. 
 
6.2 Após concluídos os serviços solicitados, procederá esta Secretaria/Departamento, através da fiscalização, dentro 
das 24 (vinte e quatro) horas seguintes ao da execução, por escrito, um relatório especificando o serviço prestado. 
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6.2.1 Após a execução dos serviços contratados, a contratada fica obrigada a fazer, às suas expensas, durante o 
prazo de observação de 24 (vinte e quatro) horas, os ajustes e substituições necessários, em consequência de vícios, 
porventura existentes, ou dentro do prazo necessário da execução dos serviços definitivos, conforme descrição de 
prestação de serviço elencado na Tabela – I do TERMO DE REFERENCIA.  
 
6.3 Independentemente da aceitação, a contratada garantirá a qualidade do fornecimento de link dedicado de 
dados, conforme descrição de prestação de serviço elencado na Tabela – I do TERMO DE REFERENCIA, obrigando-se 
a repor aqueles que apresentarem defeitos ou for executados em desacordo com apresentado na proposta. 
 
6.4 O Contratado, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da contratante, encarregada de 
acompanhar a execução dos serviços de fornecimento de link dedicado de dados, conforme descrição de prestação 
de serviço elencado na Tabela – I do TERMO DE REFERENCIA, prestando esclarecimento solicitado atendendo as 
reclamações formuladas, inclusive todas as execução dos serviços e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser 
acompanhado por um encarregado. 
  
6.5 O Contratado executará os serviços de fornecimento de link dedicado de dados, conforme descrição de 
prestação de serviço elencado na Tabela – I TERMO DE REFERENCIA e deverá destacar 01 (um) supervisor geral que 
será responsável pelos demais outros membros da equipe e integrantes. Devendo para tanto se responsabilizar pelo 
controle e orientação dos seus comandados.  
 
6.6 O Contratado fornecerá os profissionais devidamente contratados, bem como arcará com as despesas para com 
os mesmos, respondendo ainda por todos os encargos trabalhistas, sindicais, previdenciários e sociais respectivos. 
 
6.7 O Contratado deverá atender rigorosamente (quanto à organização) as determinações da Contratante. 
 
6.8 A fiscalização deste contrato será exercida pelo Senhor Ricardo Prado Souza de Freitas, coordenador de 
informática da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 
8.666/93. 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
7.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a CONTRATANTE poderá sujeitar a CONTRATADA às penalidades 
seguintes: 
 
a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Município de Gurupi, pelo 
prazo de até 2 (dois) anos (Art. 87 III, da Lei 8.666/93), em função da natureza e da gravidade da falta cometida ou 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição à pessoa física ou jurídica que praticar quaisquer atos 
previstos no Art. 7º da Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002; 

 
b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, considerando, para tanto, 
reincidência de faltas, sua natureza e gravidade. O ato da declaração de inidoneidade será proferido pelo Secretário 
da esfera municipal, mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 
 
7.2 Pelo atraso injustificado na execução do ajuste, a Contratada incorrerá em multa diária de 1% (um por cento) 
sobre o valor ajustado, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos incidentes, se 
destacados em documento fiscal. 
 
7.3 Pela inexecução total ou parcial do ajuste a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não 
cumprida. 
 
7.3.1 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, precedida de processo administrativo 
com ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa. 
 
7.3.2 As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis. 
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7.3.3 A Contratada será notificada, por escrito para recolhimento da multa aplicada, o que deverá ocorrer no prazo 
de 10 (dez) dias úteis dessa notificação. Se não ocorrer o recolhimento da multa no prazo fixado, o seu valor será 
deduzido das faturas remanescentes. 
 
7.4 Pelo descumprimento das obrigações assumidas a Contratada estará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 
8.666/93. 

 
8. CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇOES ESPECIAIS 
8.1 Os serviços ora contratado, deverão atender as condições estabelecidas no processo nº 3601/2014 e serão 
recebidos acompanhados das respectivas notas fiscais/faturas.   
 
8.2 Por ocasião da entrega dos serviços, a contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o 
cargo e assinatura do servidor da contratante responsável pelo recebimento.  
 
8.3 Constatada irregularidade no objeto contratual, o Contratante poderá:    
 
8.3.1 Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
8.3.1.1 Na hipótese de substituição, a detentora/contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 
 
8.3.2 Se disser respeito à diferença de quantidade ou partes, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
8.3.2.1 Na hipótese de complementação, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
contratante. 
 
8.4 A contratada obriga-se a executar os serviços ora contratados em perfeita harmonia e concordância com as 
normas adotadas pela ANATEL, pela Contratante, com especial observância dos termos deste Instrumento 
Contratual. 
 
8.5 A contratada deverá ainda aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários ao fornecimento do objeto contratual, até o limite de 25% do valor inicial deste Contrato, 
sempre precedido de justificativa e formalizado através de termo de aditamento contratual. 
 
9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações das Contratada: 
 
a) Assumir total responsabilidade pela execução dos serviços objeto da contratação, conforme o estabelecido no 

Processo Administrativo nº 3601/2014; 
b) Executar os serviços em conformidade com as especificações técnicas funcionais e de qualidade exigidas, 

observando os prazos e índice de disponibilidade estabelecido;  
c) Fornecer, Ativar e Manter os meios de transmissão até os pontos de terminação da rede em conformidade com 

os serviços propostos; 
d) Disponibilizar, Instalar e Configurar os modems, roteadores e quaisquer outros equipamentos necessários à 

disponibilização dos serviços, às suas expensas; 
e) Executar a infraestrutura necessária para a instalação dos acessos, inclusive da rede interna da CONTRATANTE, 

com exceção da rede elétrica, sistema de climatização e bastidores; 
f) Assegurar a manutenção, suporte e assistência técnica necessária ao perfeito funcionamento do serviço 

fornecido ou à melhoria da sua qualidade técnica, efetuando ajustes, reparos ou substituição parcial ou total dos 
equipamentos, peças e partes de sua propriedade, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE; 

g) Atender aos chamados do CONTRATANTE dentro dos prazos indicados em sua proposta, desde que, estejam em 
conformidade com o edital. 
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h) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a 
contratação; 

i) Solicitar a aprovação da CONTRATANTE sempre que necessite ou deseje modificar a tecnologia proposta ou 
utilizada durante a implantação do acesso ou da execução do contrato, cumprindo com os requisitos 
apresentados no Processo Administrativo nº 3601/2014, desde que seja cobrado o menor preço dentre as duas 
tecnologias; 

j) A Contratada deverá destacar 01 (um) supervisor geral que será responsável pelos demais outros membros da 
equipe e integrantes. Devendo para tanto se responsabilizar pelo controle e orientação dos seus comandados.  

k) A Contratada fornecerá os profissionais devidamente contratados, bem como arcará com as despesas para com 
os mesmos, respondendo ainda por todos os encargos trabalhistas, sindicais, previdenciários e sociais 

respectivos. 
l) A Contratada deverá atender rigorosamente (quanto à organização) as determinações da Secretaria Contratante. 

 
 

10 – CLÁUSULA DECIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações das Contratada: 
 
a) Caberá a prática de todos os atos de controle e administração do objeto contratado; 
b) Notificar, formal e tempestivamente a Contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste 

contrato; 
c) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 
d) Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução do objeto deste contrato; 
e) Arcar com as despesas de publicação do extrato deste contrato; 
f) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de 

adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 
g) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
h) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das 

obrigações contratuais; 
i) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 

responsabilidade; 
j) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada desde que não haja impedimento legal 

para o ato; 
k) Disponibilizar a infraestrutura de alimentação elétrica devidamente dimensionada, aterrada e protegida, bem 

como por garantir a climatização adequada do ambiente e o espaço necessário para a instalação dos 
equipamentos no bastidor (rack); 

l) Permitir, durante a vigência do contrato, o acesso dos representantes e/ou empregados da CONTRATADA ao 
local de prestação dos serviços, desde que devidamente identificados e acompanhados de pelo menos um 
servidor do Departamento de Tecnologia da Informação; 

m) Promover o acompanhamento e fiscalização dos serviços sob os aspectos qualitativos, anotando em registro 
próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam 
medidas corretivas por parte desta. 

 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO  
11.1 O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem 
que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização quando: 
a) Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 
b) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia ou expressa anuência da CONTRATANTE. 
 
11.2 O presente contrato poderá ser rescindido por mutuo acordo, quando atendidas às conveniências do Município 
e o interesse público, bem como a disponibilidade de recursos financeiros, tendo a CONTRATADA o direito a receber 
da CONTRATANTE o valor correspondente à execução efetuada até aquela data. 
 
11.3 Este contrato poderá ser rescindido, por iniciativa da CONTRATANTE, a qualquer tempo, se observados os 
seguintes casos, conforme artigos: 58, 77 e 79 todos referente à Lei nº 8.666/93. 
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11.3.1 Não cumprimento do índice mínimo estipulado para o parâmetro "Disponibilidade Mensal" do serviço, por 
três meses consecutivos ou seis alternados; 
 
11.3.2 Não cumprimento dos índices máximos estipulados para os parâmetros "Latência Média Mensal" e "Perda de 
Pacotes Média Mensal" no backbone da CONTRATADA, por três meses consecutivos ou seis alternados; 
  
11.3.3 À CONTRATANTE reserva-se o direito de, no caso de não cumprimento do contrato a contendo, transferi-lo a 
terceiros ou a executá-lo diretamente, sem que a CONTRATADA caiba qualquer recurso judicial ou extrajudicial. 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO GESTOR DO CONTRATO 
12.1 Fica nomeado como Gestor (a) do presente instrumento contratual o Sr. _____________________ Secretário 
Municipal de ______________. 
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
13.1 Caberá à CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida deste instrumento contratual e 
seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal, conforme estabelece o art. 61, parágrafo único, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO 
14.1 Consideram-se integrante do presente instrumento contratual, os termos do Edital Pregão Presencial nº 
047/2014 – SRP e seus anexos, a proposta da CONTRATADA, no que couber, e demais documentos pertinentes, 
independentemente de transcrição. 
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
15.1 Fica eleito o foro da cidade de Gurupi – TO para dirimir todas as questões oriundas deste contrato, não 
resolvidas na esfera administrativa, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E assim, por estarem justos, combinados e contratados, assinam o presente instrumento em duas (04) vias de igual 
teor, na presença das testemunhas, que também o assinam. 
 

Gurupi (TO), ______ de ___________________ de 2015. 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE _________________ 
Gestor____________ 

CONTRATANTE 

RAZAÃO SOCIAL - CONTRATADA 
Responsável 

CONTRATADA 
 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
_____________________________________  
CPF: 
 
_____________________________________ 
CPF: 
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                    Anexo 13 – Protocolo Edital -  PP nº 047/2014-SRP 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Processo Licitatório nº 3601/2014  

 
 

A N E X O –  X I I I  
P R O T O C O L O  D E  E N T R E G A  D O  E D I T A L  

 

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) nesta data, da Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Gurupi-TO, o edital e seus respectivos anexos referente à Licitação Pública a 
ser realizada na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014 – SRP, Tipo MENOR PREÇO GLOBAL – 
POR LOTE, cujo objeto é o Registro de Preço para futura, eventual e parcelada contração de empresa 
especializada para o fornecimento de link de internet dedicada, não dedicada e interlan, visando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração/Órgãos Participantes, do Município de 
Gurupi – TO, em conformidade com as especificações contidas no Processos Licitatórios nº 3601/2014  e 
no Edital do Pregão Presencial Nº 047/2014-SRP e seus respectivos Anexos.   

 

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta seus legais efeitos. 

 

 
______________________, ____ de _________ de 2015. 
 
     
__________________________________________________ 

                                        (Assinatura do representante e carimbo do CNPJ da empresa) 
 
 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO* 
*dispensados somente os dados que já constarem no carimbo 
 

 

Para formalização do interesse de participar nesta licitação, a empresa deverá passar este 
formulário/recibo, devidamente preenchido para o Departamento de Licitações, através do e-
mail: cplgurupi@hotmail.com. A não remessa do recibo exime a Pregoeira, da comunicação de 
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais. 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

 

CNPJ/CPF:                                                                   INSCRIAÇÃO ESTADUAL:  

ENDEREÇO:  

  

TEL/FAX:  

E-MAIL:  
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EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Licitatório Nº 3601/2014  
 
 
 

PREÂMBULO 
 
 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GURUPI, Estado do Tocantins, por 
intermédio da Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi, designada pelo Decreto Municipal 
nº 470, de 29 de maio de 2014, TORNA PÚBLICO aos interessados, que fará realizar licitação na 
Modalidade de PREGÃO, Forma PRESENCIAL, sob o nº 047/2014 - SRP, Tipo MENOR PREÇO GLOBAL 
– POR LOTE, na data e horário abaixo indicado, visando o Registro de Preços, para futura, eventual e 
parcelada contratação da empresa especializada, para fornecimento de link de internet dedicada, 
não dedicada e interlan, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, 
como Órgão Gerenciador e às Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Planejamento e Finanças, 
Cultura, Produção e Cooperativismo, Juventude, Esporte e Turismo, Infraestrutura, Desenvolvimento 
Social, Idoso, Habitação e Gabinete do Prefeito, como Órgãos Participantes.  
 

Tal licitação está autorizada conforme consta nos autos do Processo Administrativo nº 
3601/2014, com o intuito de selecionar a melhor proposta, obedecendo às condições estatuídas 
neste Edital e seus Anexos. Reger-se-á pelas legislações aplicáveis, em especial pela Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, o Decreto nº 
7.892/2013, de 23 de janeiro de 2013, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alterações posteriores 
introduzidas nos referidos diplomas legais. 
 

DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO  
“PROPOSTA DE PREÇOS” E “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

DIA: 19 de Janeiro de 2015.  
HORÁRIO: 09 (nove) horas (horário local), com 15 (quinze) minutos de tolerância.  
LOCAL: na sala da Comissão Permanente de Licitações com sede Av. Pará, nº 1210-A, esquina com 

Rua Antônio Lisboa da Cruz (antiga Rua 04), Centro, CEP: 77.403-010, Gurupi-TO. 

 
O inteiro teor deste Edital e de seus anexos, poderá ser requerido gratuitamente das 

08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, junto à Comissão Permanente de Licitações, 
no endereço descrito acima e/ou via e-mail: cplgurupi@hotmail.com 

 
Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Gurupi ou ocorrendo qualquer fato 

superveniente que impeça a realização do presente certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecido 
neste Edital, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário. 

 
No local indicado acima serão realizados os procedimentos pertinentes ao Pregão, 

relativos ao (à):  

 Credenciamento do(s) representante(s) da(s) licitante(s);  

 Recebimento dos envelopes contendo a “Proposta de Preço” e “Documentos de Habilitação”;  

 Abertura do(s) envelope(s) “Proposta de Preço”;  
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 Divulgação da(s) licitante(s) classificada(s) e da(s) desclassificada(s);  

 Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais e negociação;  

 Abertura do(s) envelope(s) “Documentação de Habilitação” da(s) licitante(s) detentora(s) do(s) 
menor (es) preço(s); 

 Declaração de licitante(s) vencedora(s); 

 Elaboração da Ata da Sessão. 
 

As decisões da Pregoeira serão comunicadas mediante publicação no Site Oficial da 
Prefeitura (www.gurupi.to.gov.br) e nos murais da Prefeitura e da Comissão Permanente de 
Licitações, salvo com referência àquelas que lavradas em Ata, puderem ser feitas diretamente aos 
representantes das licitantes presentes ao Certame, ou, ainda, por intermédio de Ofício, desde que 
comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto ao resultado de:  

a) Julgamento deste Pregão;  
b) Recursos porventura interpostos.  
 
 

1 DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES IMPORTANTES 
1.1 A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para futura, eventual e parcelada 

contratação de empresa especializada, para o fornecimento de link de internet dedicada, não 
dedicada e interlan, em conformidade com as descrições constantes no Termo de Referência 
(Anexo – I) deste Edital; 
 

1.1.1 Para melhor entendimento este processo é composto de 5 (cinco) LOTES, 3 (três) CATEGORIAS 
e 16 (dezesseis) PERFIS, que encontram-se especificados na Tabela I, nas planilhas constantes 
nos itens 4.4 e 4.4.1 do Termo de Referência (Anexo – I) deste Edital. 

 
1.2 O Órgão Gestor e os Órgãos Participantes não se obrigam a adquirir a quantidade total ou parcial 

do objeto adjudicado constante do Edital e da Ata de Registro de Preços a ser firmada. 
 

1.3 Os bens e/ou serviços, objeto desta Licitação, deverão ser fornecidos em perfeita condição de 
execução/funcionamento e atendendo às normas editadas pela Agência Nacional de 
Telecomunicação, bem como, dentre outras, com as informações contidas no Termo de 
Referência – Anexo I.  

 

1.4 Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro formal de preços 

relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras; 

 

1.5 Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de 

compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos 

participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento 

convocatório e propostas apresentadas; 

 

1.6 Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da administração pública municipal responsável pela 

condução do conjunto de procedimentos para Registro de Preços e gerenciamento da Ata de 

Registro de Preços dele decorrente; 

 

1.7 Órgão participante - órgão ou entidade da administração pública municipal que participa dos 

procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a Ata de Registro de Preços; e 
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1.8 Órgão não participante - órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado 

dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à Ata de 

Registro de Preços. 

 

 

2 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar deste processo licitatório pessoas jurídicas interessadas, legalmente 
constituídas e estabelecidas, com objeto social pertinente e compatível ao fornecimento do 
objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 
constantes deste Edital e seus Anexos. 

 
2.2 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 

propostas. 

 

2.3 É vedado a participar da presente licitação as empresas: 
 
2.3.1 Em processo de falência, de fusão, de cisão, de incorporação, de recuperação judicial ou 

extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
2.3.2 Declaradas inidôneas pela Administração pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, nos moldes do art. 87, IV, 
da Lei 8.666/93; 

 
2.3.3 Reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, 

qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
2.3.4 Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
2.3.5 Que possuam participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que tenha 

vínculo empregatício com o MUNICÍPIO DE GURUPI – TO. 
 
2.4 A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 

descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 
 
2.4.1 Os impedimentos caso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena 

de responsabilidade administrativa, civis e penais cabíveis, conforme legislação vigente; 
 
2.5 A participação neste certame, sem prévia impugnação, implica em aceitação de todas as 

condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 
2.6 Às interessadas em participar deste certame é facultado vistoriar o local onde serão prestados os 

serviços, instalados os materiais e equipamentos, com fins de conhecimento prévio da 
localização, condições, características e complexidades técnicas que envolvem a execução do 
objeto e elaboração da proposta de preços para esta licitação. 

 
2.7 Para realização da vistoria do local, a licitante deverá agendar, com antecedência mínima de 48 

(quarenta e oito) horas, o dia e o horário, respeitando o prazo máximo para tal, comunicando-se 
com o responsável competente da Secretaria Municipal de Administração por meio do 
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departamento de Tecnologia da Informação (Fone 63-3301-4304), o qual acompanhará o 
representante da licitante que fará a vistoria e certificará a sua presença em tal ato.   

 
2.8 A vistoria do local deverá ser realizada até as 17 horas do dia 14/01/2015 pelo representante da 

licitante que deverá apresentar credenciamento/autorização para tal representação emitida e 
assinada pelo proprietário/sócio da empresa, acompanhado por documento de identidade 
original com foto. 

 
2.9 O representante da interessada em participar da vistoria do local deverá no dia e hora agendada 

se dirigir à Secretaria Municipal de Administração de Gurupi-TO, instalada na Rod. BR-242, Km 
407, saída para cidade de Peixe/TO, Lt-4, Gleba-08, 4ª etapa, parte do loteamento da Faz. Santo 
Antônio, Gurupi – TO CEP: 77.410-970, Fone:(63) 3301-4304, para então se dirigirem até o local 
da vistoria devidamente acompanhado pelo representante da Secretaria. 

 
2.10 Aquelas que realizarem a vistoria do local obterão o Atestado de Vistoria (Anexo II) que será 

expedido por servidor competente da Secretaria Municipal de Administração/Departamento da 
Tecnologia da Informação, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação por parte da 
licitante de desconhecimento quanto às condições locais da execução do objeto. 

 
2.11 As licitantes que optarem por não realizar a vistoria do local, deverão declarar ciência da 

localização, condições, características e complexidades técnicas e locais que envolvem o execução 
do objeto e elaboração da proposta de preços a ser apresentada na sessão desta licitação, 
comprometendo-se, se vencedora, a executar o objeto desta licitado para o qual foi vencedora 
conforme descreve o Edital e seus anexos. Podendo observar o modelo de Declaração Própria 
(Anexo XI) do Edital. 

 
2.12 O Atestado de Vistoria ou a Declaração Própria, citados acima deverão ser apresentados no dia 

da sessão da licitação dentro do envelope de habilitação, como requisito de habilitação técnica. 
 
2.13 Não será admitida, posteriormente, qualquer alegação por parte das empresas participantes e 

da vencedora, de seu desconhecimento quanto às condições locais para a prestação do objeto, 
tenham realizado ou não a vistoria. 
 

2.14 Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento dos termos deste instrumento 
convocatório, não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua 
execução. 

 
2.15 Somente serão aceitas cópias de documentos que estejam legíveis. Não sendo aceitos 

documentos com rasuras, especialmente nas datas e assinaturas. 
 
2.16 À Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver 

dúvida e julgar necessário.  
 
2.16.1 Reserva, ainda, ao direito de, caso seja necessário, realizar pesquisa com fins de 

esclarecimento, comprovação ou complementação acerca da legalidade e veracidade dos 
documentos apresentados, vedada a inclusão posterior de informação ou documentos. 

 

3 DO CREDENCIAMENTO (DOCUMENTOS FORA DO ENVELOPE) 
3.1 A(s) empresa(s) participante(s) deverá(ão) se apresentar para credenciamento junto à Pregoeira 

com apenas um representante, o qual deverá estar munido de documento de identidade com 
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foto (RG, CNH ou Carteira de Categoria Profissional), sendo o único admitido a intervir no 
procedimento licitatório no interesse da representada. 

 
3.1.1 Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e somente este 

será admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os 
efeitos, pela representada. 

 
3.1.2 Não será admitida a atuação de um único representante credenciado para mais de uma 

licitante. 
 
3.2 Será admitida a participação de licitantes que enviarem seus envelopes de proposta e 

documentos de habilitação via Correios ou outro meio de transporte desde que sejam recebidos 
em tempo hábil da realização do certame. 

 
3.2.1 No caso de envio dos envelopes na forma prevista no item anterior, também deverão ser 

enviadas, fora dos referidos envelopes de “documentação de habilitação” e “proposta de preços”, 
a declaração de “Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação” – (Anexo IV), “Declaração de 
Responsabilidades” – (Anexo IX), cópia autenticada do Contrato Social ou da Última Alteração 
Consolidada, cópia autenticada dos documentos de identidade com foto do proprietário ou 
sócios, e Cartão de CNPJ. A falta destes documentos automaticamente eliminará a empresa do 
certame, e seus envelopes não serão reconhecidos. 

 
3.2.2 A Pregoeira e a Equipe de Apoio, bem como a Administração, não se responsabilizará por 

envelopes de Documentação de Habilitação e Propostas de Preços endereçados via postal ou por 
outra forma, entregues em local diverso do local de realização deste Certame, ou que por outro 
motivo alheio, não cheguem tempestivamente para serem reconhecidos.  

 
3.3 O credenciamento será efetuado com a entrega das documentações abaixo elencadas, em via 

original, cópia autenticada ou apresentação de cópia acompanhada da original para conferência e 
autenticação pela Pregoeira ou membros da Equipe de Apoio:  

 

3.3.1 Se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa:  
 
a) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 

comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores;  

b) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado de prova de diretoria 
em exercício;  

c) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos 
inerentes ao Certame; 

d) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;  
e) Carta de Credenciamento, a critério do licitante (vide ANEXO III). 
 

Obs.: Os documentos relacionados dos subitens “a” ao “d” do item 3.3.1 não precisarão constar no 
envelope 02 “Documentos de Habilitação”, visto que deverão ser apresentados para o 
credenciamento neste Pregão. 
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3.3.2 Se Representante Credenciado:  
a) Procuração (pública ou particular) da licitante, com firma reconhecida (em caso de 

Procuração Particular), com poderes para que o procurador possa manifestar-se em seu nome 
em qualquer fase do Pregão, notadamente para dar lances verbais, declarar a intenção de 
recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos; ou   

b) Carta de Credenciamento (vide Anexo III) com firma reconhecida, em papel timbrado da 
licitante (se tiver), com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu 
nome em qualquer fase deste Pregão, notadamente para dar lances verbais, declarar a 
intenção de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos. 

 
Obs.: Os documentos contidos nos subitens “a” e “b” deverão ser emitidos pela pessoa 

expressamente responsável, constante do respectivo Estatuto ou Contrato Social e/ou 
alterações estatutárias ou contratuais com autonomia para tal investidura, ou seja, deverá 
estar acompanhado de documento que comprove a titularidade do outorgante. 

 
3.3.3 Se Empresa Individual ou semelhante: 

a) Registro Comercial. 
b) Carta de Credenciamento (Anexo III). 
 

3.4 Caso a licitante seja Micro Empresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP, Microempreendedor 
Individual - MEI, para fazer jus aos benefícios da LC 123/06, deverá apresentar Declaração de 
Enquadramento como ME, EPP ou MEI, conforme o caso, (vide Anexo VI), acompanhada de 
comprovação de tal condição através da apresentação de CERTIDÃO SIMPLIFICADA expedida 
pela Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa nº 103, art. 8º do Departamento Nacional 
de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007) com a data de 
emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias, ou Declaração de Enquadramento validada 
pela Junta Comercial, ou outro documento que tenha a mesma comprovação, também com data 
de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias, em caso de não apresentar data de validade no 
documento. 

 
3.4.1 O não atendimento do disposto no subitem 3.4 implicará renuncia ao direito de fruir dos 

benefícios estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006, na presente licitação. 
 
3.4.2 O Microempreendedor Individual para participar deve estar em conformidade com a Lei 

Complementar nº 128/2008. 
 
3.4.3 A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 

123/2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e da sanção administrativa prevista neste Edital. 

 
3.5 Ainda no ato do credenciamento, em momento oportuno, deverão ser entregues à Pregoeira os 

seguintes documentos:  
 

a) Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de Habilitação, conforme modelo 
constante no Anexo IV (conforme exigência prevista no inciso VII, do artigo 4°, da lei n° 
10.520/02);  

b) Declaração de Responsabilidades constante no Anexo IX do Edital; 
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3.5.1 A não apresentação das declarações citadas nas alinhas “a” e “b” do item anterior, implicará na 
exclusão do licitante, salvo se o representante credenciado declarar na sessão pública, 
expressamente, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e responsabilidades.  

 
3.5.1.1 Ocorrendo a hipótese descrita no item 3.5.1 a Pregoeira solicitará à Equipe de Apoio a 

expedição do modelo de declaração que deverá ser assinada pelo Representante da licitante 
devidamente credenciado, sendo a mesma juntada aos autos. 

 
3.6. Se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa física, o instrumento deve estar 

acompanhado do ato constitutivo da empresa (Estatuto/Contrato Social), que comprove a 
legitimidade do outorgante. 

 
3.6.1 Se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa jurídica (empresa licitante), fica 

dispensada a apresentação do ato constitutivo, vez que o cartório já o terá examinado e 
verificado a legitimidade do signatário.  

 
3.6.2 O representante deverá, obrigatoriamente, apresentar o reconhecimento de firma em nome de 

pessoa física ou jurídica (empresa licitante) atualizado, pois, caso o outorgante não faça mais 
parte da sociedade, a empresa será inabilitada na fase de “Habilitação”.  

 
3.6.3 Caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a 

procuração (pública ou particular) ou a Carta de Credenciamento (Anexo III), a falta de qualquer 
uma delas invalida o documento para os fins deste Pregão, restando a empresa, sem 
representante credenciado.  

 
3.7 O representante da licitante que não se credenciar perante a Pregoeira ficará impedido de 

participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor 
recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, de representar a licitante 
durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” ou “Documentação” relativa a este 
Pregão. 

 
3.7.1 Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais, no entanto participará do 

Certame competindo com sua proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e 
apuração do menor preço.  

 
3.8 Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de credenciamento 

(estatuto, contrato social etc.), a Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação ou outro documento referente à fase de credenciamento, que por equívoco esteja 
dentro dos envelopes de Proposta ou de Habilitação, poderão ser retirados dos respectivos 
envelopes, pelo próprio representante, que procederá ao novo lacramento do envelope.  

 
3.8.1 Na fase de credenciamento será permitido ao representante da empresa licitante retirar os 

documentos necessários que porventura estejam dentro dos envelopes de proposta e/ou de 
habilitação para providenciar as cópias com fins de complementar a documentação para o 
credenciamento, devendo em seguida lacrar os referidos envelopes.  

 
3.9 Os documentos de credenciamento serão recebidos e vistados pela Pregoeira e Equipe de Apoio.  
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3.9.1 Serão vistados ainda por todos os presentes na sessão, ou, a depender do número de licitantes, 
sendo que os representantes presentes poderão nomear comissão constituída de ao menos três 
deles para, em seu nome tomar conhecimento e rubricar os documentos de credenciamento.  

 
3.10 Não serão aceitos protocolos referentes a solicitações feitas às repartições competentes quanto 

aos documentos mencionados neste Edital, nem cópias ilegíveis, mesmo autenticadas. 
 
3.11 Após o encerramento da fase de credenciamento (momento em que a pregoeira solicita aos 

representantes presentes, os envelopes de documentos de habilitação e proposta de preço), não 
será permitida a participação de retardatários, salvo, na condição de ouvintes. 

3.12 A Pregoeira e os membros da Equipe de Apoio poderão autenticar os documentos referentes ao 
credenciamento e habilitação, desde que lhe sejam apresentados os respectivos originais.  

 
 

4 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DA DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO: 
4.1 A Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação deverão ser entregues à Pregoeira no 

local, dia e hora designada para a abertura da sessão pública deste certame, deverá ser 
apresentada, separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres, respectivamente: 

 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014-SRP 

Prefeitura Municipal de Gurupi 
 

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: __________________ 
CNPJ: ______________________________________ 
ENDEREÇO: _________________________________ 
FONE/FAX: _________________________________ 

 À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014-SRP 

Prefeitura Municipal de Gurupi 
 

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: _________________ 
CNPJ: _____________________________________ 
ENDEREÇO: ________________________________ 
FONE/FAX: ________________________________ 

 
 

4.2 Em momento oportuno descrito neste Edital, os licitantes deverão entregar o envelope de 
Proposta de Preços (Envelope 01) e o Envelope de Documentos de Habilitação (Envelope 02).  

 
4.3 Caso ocorra à abertura do envelope 02 (documentos de Habilitação) antes do envelope 01 

(proposta de preço), por equívoco da equipe de apoio ou falta de informação na parte externa 
dos envelopes, será aquele novamente lacrado sem análise do seu conteúdo e rubricado por 
todos os presentes. 

 
4.3.1 A indicação nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de transcrição, desde 

que não cause dúvida quanto ao seu conteúdo ou não atrapalhe o andamento do processo, não 
será motivo para exclusão do procedimento licitatório.  

 
4.4 Para agilização dos trabalhos solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu 

endereço completo, e-mail e os números do fax e telefone. 
 
4.5 As licitantes participantes deverão, preferencialmente, apresentar as declarações anexas deste 

Edital na forma apresentada como modelo, individualizadas, em papel timbrado/personalizado, 
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devendo ser observadas todas as informações pertinentes constantes nos modelos, neste 
Instrumento Convocatório, dentre outras informações que julgar necessárias.  

 
 

5 DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE (01) 
5.1 A proposta comercial deverá ser apresentada em modelo próprio, desde que contenha todas as 

informações ali previstas, em uma via impressa, em língua portuguesa, salvo quanto às 
expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante do 
licitante proponente, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos 
demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu 
conteúdo, podendo observar o modelo de proposta – (Anexo VIII). 

 
5.2 A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) Razão Social, nome de fantasia, endereço completo, CNPJ e inscrição municipal e estadual, os 
números de telefone e fax, banco, agência, conta corrente e o endereço eletrônico (e-mail), se 
houver, para contato; 

b) Número do Pregão Presencial e do Processo Administrativo; 
c) Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente Licitação em conformidade com as 

especificações do Anexo I deste Edital; 
d) Preço unitário/mensal e total/anual referente a cada LOTE e Preço Global ofertado na 

proposta para o fornecimento do objeto, em moeda corrente nacional (R$), em algarismos, 
por extenso (apenas o valor global da proposta), com até duas casas decimais após a vírgula, 
apurado à data de sua apresentação; 

e) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias; 
f) Forma de pagamento; 
g) Fazer constar a Marca e modelo do roteador CPE, bem como do datasheet do equipamento, 

detalhando suas especificações técnicas;  
h) Garantia do serviço prestado, quanto à velocidade, desempenho, níveis de serviços 

contratados, de que todos links tenham SLA (Service Level Agreement) e que serão aferidos 
mensalmente; 

i) Prazo de fornecimento e condições de entrega do objeto (atendendo ao disposto na Cláusula 
13 deste Instrumento); 

j) Outras informações pertinentes acerca do fornecimento do objeto e as contidas na proposta. 
k) Declaração de que dispõe de equipamentos técnicos, pessoal habilitado e disponível para    

realização do objeto da presente licitação; 
l) Declaração expressa de que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, 

porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos 
diretos e indiretos, tributos incidentes, impostos, taxa de administração, materiais, serviços, 
encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro, frete deslocamentos e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos; 

 
5.3 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 

relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos 
originais. Serão corrigidos automaticamente pela Pregoeira quaisquer erros de soma e/ou 
multiplicação. Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o menor valor. As correções 
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
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5.4 Não serão admitidas, posteriormente, alegações ou enganos, erros ou distrações na 
apresentação das propostas, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de 
reembolsos ou indenizações de qualquer natureza.  

 
5.5 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, sejam 

omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou ainda 
os preços manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado. 

 
5.6 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
5.7 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 
 
5.8 A ocorrência de saldo remanescente dos serviços licitados, ao final do período do registro de 

preço, não ensejará obrigação da CONTRATANTE em recebê-lo, tampouco gerará qualquer 
obrigação futura as partes. 
 

5.9 No prazo de 03 (três) dias, contados da lavratura da Ata, ou a critério da pregoeira, fica obrigada 
a empresa vencedora à apresentar Proposta de Preços reajustada, em conformidade com os 
preços ofertados em Lance verbal no ato da sessão pública de realização do certame. 

 
 

6.  DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE (2) – DOCUMENTAÇÃO 
6.1 Para fins de Habilitação as empresas deverão apresentar as seguintes DECLARAÇÕES: 
 
6.1.1 A licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO de que não possui em seu quadro de pessoal 

empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99). Conforme modelo sugestivo 
de declaração (Anexo VII); 

 
6.1.2 O proponente deve apresentar DECLARAÇÃO, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de 

fatos impeditivos da habilitação, suspensão temporária de participação em licitação e ou 
impedimento em contratar com a Administração Pública, conforme modelo de declaração (Anexo 
V).  Caso as declarações sejam assinadas por procurador, é imperiosa que conste no instrumento 
procuratório tal autorização. 

 
6.2 Regularidade Jurídica: 
 
6.2.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
6.2.2 Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações em vigor, devidamente 

registrado em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, 
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores. 

 
6.2.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria 

em exercício. 
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6.2.4 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. 

 
6.2.5 Alvará de licença de funcionamento do ramo de atividade; 
 
6.2.6 Os documentos relacionados nos Subitens 6.2.1 a 6.2.4 não precisarão constar do Envelope 02 - 

“Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
 
6.3 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
6.3.1 Certidão Negativa de Débito Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente 

na forma da Lei com prazo de validade em vigor;  
 
6.3.2 Certidão Negativa de Débito Estadual 
 
6.3.3 Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União;  

 

6.3.4 Certidão Negativa de Débito da Seguridade Social CND – INSS;  
 
6.3.5 Certificado de regularidade do FGTS – CRF;  
 
6.3.6 Comprovante de inscrição cadastro nacional de pessoa jurídica CNPJ;  
 
6.3.7 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou 

sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
 
6.3.8 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa de débitos trabalhista (CNDT); 
 
6.3.9 Considerando o disposto no Art. 195, § 3º da Constituição Federal e no Art. 2º da Lei n. 9.012, 

de 30.03.1995, obrigar-se-á a licitante, caso declarada vencedora, mediante solicitação por parte 
da Administração, a atualizar a Certidão Negativa de Débitos do INSS e o Certificado de 
Regularidade do FGTS ou do documento denominado "Situação de Regularidade do 
Empregador", que deverão estar em plena validade no ato da adjudicação e quando da emissão 
da Nota de Empenho, caso as Certidões apresentadas na fase de habilitação tenham sua validade 
expirada durante a tramitação do certame licitatório. 

 
6.4   Qualificação Econômica – Financeira: 
 
6.4.1 Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da comarca, sede do licitante, com 

antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data de abertura dos envelopes, quando não 
constar em seu corpo à validade. 

 
6.5 Qualificação Técnica: 
 
6.5.1 Apresentação de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando ter o licitante desempenhado, de forma satisfatória atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação. 
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6.5.2 Apresentar Atestado de vistoria do local, conforme (Anexo II) ou Declaração Própria de que se 

absteve de realizá-la conforme modelo no Anexo XII, assumindo completa responsabilidade pelos 
imprevistos e problemas decorrentes do desconhecimento da realidade estrutural da Prefeitura 
Municipal de Gurupi/TO, em razão de sua não realização. 

 
 

7.  DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
7.1 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, estas serão 

consideradas vencidas 60 (sessenta) dias após sua emissão, excetuando-se a CERTIDÃO 
SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial ou outro documento que tenha a mesma 
comprovação, que o vencimento se dará 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão. 

 
7.2 Serão inabilitadas as empresas que apresentarem em desacordo os documentos necessários à 

habilitação, bem como as empresas que estiverem sob processo de falência e as que estiverem 
cumprindo as penalidades previstas nos Incisos III e IV do Art. 87 da Lei n. 8.666/93. 

 
7.3 Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em língua estrangeira, deverão 

ser traduzidos para o português por tradutor público juramentado e autenticados por autoridade 
brasileira no país de origem. 

 
7.4 Não serão aceitos protocolos referentes a solicitações feitas às repartições competentes quanto 

aos documentos mencionados neste Edital, nem cópias ilegíveis, mesmo autenticadas. 
 
7.5 As microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas no art. 3º da Lei 

Complementar nº123, de 14.12.2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 
43, caput da Lei Complementar no 123/2006). 

 
7.5.1  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da administração 
pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, exceto nos 
casos de urgência na contratação ou de prazo insuficiente para o empenho, devidamente 
justificados no processo (art. 43, §1 º da Lei Complementar n.º 123/2006  e art. 4, §§ 1º e 3º do 
Decreto n.º 6.204, de 5.9.2007). 

 
7.5.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 7.5.1, implicará na exclusão 

do certame, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21.06.1993, sendo 
facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do Contrato, ou revogar a licitação (art. 43, § 2º da Lei Complementar n.º 123/2006 e 
art. 4º, § 4º do Decreto nº6.204, de 5.9.2007). 

 
7.6 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou por qualquer 

processo de cópia autenticada por meio de cartório competente ou publicação em órgão da 
imprensa oficial ou, ainda, por cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para 
conferência por parte da Pregoeira e Equipe de Apoio. 
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8.  DO PROCEDIMENTO DO CERTAME, DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 
8.1 No 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. 
 
8.1.1 Encerrada a fase de credenciamento das licitantes, a Pregoeira anunciará que não serão aceitos 

novos proponentes, momento em que iniciará a abertura dos envelopes contendo as propostas 
comerciais. 

 
8.2 Juntamente com o credenciamento, os licitantes entregarão à Pregoeira a Declaração de Pleno 

Atendimento aos Requisitos de Habilitação (Anexo IV), Declaração de Responsabilidades (Anexo 
IX) e, em envelopes separados, a proposta de preço e os documentos de habilitação. 

 
8.3 A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que: 
a) O objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital e anexos; 
b) Apresentem preços baseados exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 
c) Apresentem preços inexequíveis. 

 
8.3.1 No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, POR LOTE, procedendo-se às correções no caso 
de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão 
consideradas para apuração do valor da proposta; 

 
8.4 As propostas classificadas serão selecionadas para a ETAPA DE LANCES VERBAIS DO VALOR 

GLOBAL – POR LOTE, com observância dos seguintes critérios: 
 
a)  Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superior àquela; 
 
b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços 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.  

 
8.4.1 O julgamento das propostas será efetuado por MENOR PREÇO VALOR GLOBAL – POR LOTE, 

ofertado para os serviços a serem licitados. 
 
8.5 A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 

verbais de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor, decidindo-se em conformidade com o Art. 45, § 2º da Lei nº 8.666/93, no 
caso de empate de preços (por sorteio). 

 
8.6 Os lances verbais deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço do objeto em seu valor por Lote, observada a redução livre, entre os 
lances verbais, considerando-se o valor global por lote, dos serviços licitados. 

 
8.7 A etapa de lances verbais será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances, sendo mantido o último preço apresentado pela licitante 
para efeito de ordenação das propostas. 
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8.7.1 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes no item 16 deste Edital. 

 
8.8 Encerrada a etapa de lances verbais, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último 
preço ofertado. 

 
8.9 A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor quando encerrada a rodada 

de lances ofertados, com vistas à redução do preço. 
 
8.10 Após a negociação se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 

motivadamente a respeito. 
 
8.10.1 A Pregoeira poderá, a qualquer momento, solicitar às licitantes a composição de preços, bem 

como os demais esclarecimentos que julgar necessários. 
 
8.10.2 O valor apurado na negociação, será o menor valor global por lote, daí será calculado e 

apurado o percentual de desconto concedido pelo licitante vencedor, entre o valor de sua 
proposta inicial e o valor negociado, para que seja aplicado o mesmo percentual de desconto a 
todos os itens dos respectivos lotes. 

 
8.11 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação da empresa que a apresentou. 
 
8.12 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
8.13 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, a 

Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com a sua autora, decidirá 
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda aos requisitos de 
habilitação, caso em que será declarada vencedora. 

 
8.14 Encerrada a primeira etapa de lances, a Pregoeira procederá a classificação preliminar das 

propostas. Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte preferência à contratação, observadas as seguintes Regras: 

 
8.14.1 A Pregoeira verificará se a licitante que apresentou a melhor proposta está qualificada como 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e, em caso positivo, considerará imediatamente 
sua proposta como vencedora. 

 
8.14.2 Se assim não for, a Pregoeira convocará a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

detentora da proposta de menor valor dentre aquelas cujos valores iguais ou superiores em até 
5% (cinco por cento) do valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior 
ao da melhor classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de 
preferência. 

 
8.14.2.1 No caso da existência de propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte cujos valores sejam idênticos, nas condições do subitem anterior, a convocação 
será feita mediante sorteio. 
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8.14.3 Caso a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte apresente redução no valor de sua 
proposta, esta será declarada vencedora do certame. 

 
8.14.4 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 

penalidades constantes deste edital. 
 
8.14.5 A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço. 
 
8.14.6 Da reunião lavrar-se-á ata, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, 

deverá ser assinada pela Pregoeira, licitante vendedor, pela equipe de apoio e demais 
participantes. 

 
8.14.7 A Pregoeira, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligencias julgadas 

necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo as licitantes atender às 
solicitações no prazo por ela estipulado, contado do recebimento da convocação. 

 
 

9.  DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
9.1 Os recursos só poderão ser interpostos no final da sessão pública, com registro em ata da síntese 

de suas razões, podendo os interessados fundamentá-las por escrito, no prazo de 03 (três) dias 
corridos. 

 
9.1.1 Os memoriais com as razões e contrarrazões dos recursos deverão ser protocolizados no 

protocolo da Prefeitura Municipal de Gurupi, situada na Rod. BR 242, Km 407, saída para cidade 
de Peixe - TO, Gurupi/TO. 

 
9.2 Em nenhuma hipótese serão reconhecidos os recursos ou impugnações enviadas por fax ou e-

mail, nem as peças remetidas após terem vencidos os respectivos prazos legais. 
 
9.2.1 Verificada a situação prevista no Item anterior, ficam as demais licitantes desde logo intimadas 

a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr, automaticamente, 
do prazo do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos Autos. 

 
9.2.2 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a preclusão do direito 

de recurso, e a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o 
encaminhamento do Processo à autoridade competente para a homologação. 

 
9.3 Interposto o recurso, a Pregoeira 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. 
 
9.6 A adjudicação será feita considerando-se o menor preço apresentado na proposta ou negociado. 
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9.7 Se a licitante vencedora deixar de fornecer os serviços dentro do prazo especificado na proposta, 
sem justificativa, que deverá ser por escrito, aceita pela respectiva Autoridade Administrativa 
competente, caducará seu direito de vencedora, fato que sujeitará o licitante às penalidades 
aludidas neste Edital. 

 
9.8 Ocorrendo a hipótese prevista no item 9.7 o objeto da presente licitação poderá ser adjudicado 

às licitantes remanescentes, na ordem de classificação, nas mesmas condições propostas pela 
licitante vencedora, inclusive quanto a preço e prazo. 

 
 

10. DA FORMALIZAÇÃO, VIGÊNCIA, RESCISÃO E PUBLICIDADE DA ATA DO REGISTRO DE 
PREÇOS 

10.1 A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da 
empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato 
social, acompanhados de cédula de identidade. 

 
10.1.2 O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preço será de 05 (cinco) dias úteis contados do 

recebimento da convocação, podendo ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, 
antes do termino do prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser 
aceito pela Administração. 

 
10.1.3 A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de fazê-lo no prazo 

fixado dela será excluída. 
 
10.1.4 Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o item 10.1.2 ou havendo 

recusa em fazê-lo, a Administração aplicará as penalidades cabíveis. 
 
10.2 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12(doze) meses a contar da data da publicação 

de seu extrato.  
 
10.2.1 A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial nº 047/2014-SRP, terá seu extrato 

publicado Diário Oficial do Estado do Tocantins, no Diário Oficial da União (quando necessário), e a 
sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal 
de Gurupi (www.gurupi.to.gov.br), durante sua vigência. 

 
10.2.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive 

o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 
 
10.3 Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços registrados 

estão superiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores registrados 
para negociar o novo valor. 

 
10.4 A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito: 
 
10.4.1 Pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo 

administrativo com ampla defesa, quando: 
 
10.4.1.1 A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços; 
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10.4.1.2 A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração; 
 
10.4.1.3 A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços; 
 
10.4.1.4 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços; 
 
10.4.1.5 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele 

praticado no mercado; 
 
10.4.1.6 Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração;  
 
10.4.2 No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da empresa 

Fornecedora; 
 
10.4.3 Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela 

empresa detentora; 
 
10.4.4 Pela Detentora quando: 
 
10.4.4.1 Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior; 
 
10.4.4.2 A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ocorrer antes do 

pedido de fornecimento pela contratante. 
 
 
10.5 A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na Ata de Registro de Preços enseja a 

rescisão do objeto, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados o 
contraditório e ampla defesa, com fundamento nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93, contudo, 
sempre atendida a conveniência administrativa. 

 
10.6 Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela Administração, 

a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à Detentora, por motivo de 
interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, 
ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente. 

 
10.6.1 Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer 

natureza. 
 
10.7 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos em Lei, será feita por 

correspondência com “AR” (aviso de recebimento), juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao Registro de Preços; 

 
10.8 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será 

feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço 
registrado a partir da publicação. 
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11.  DA FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL 
11.1 Após a homologação da Licitação, a Administração, convocará a adjudicatária para assinatura da 

Ata de Registro de Preços, do Contrato conforme minuta (Anexo XII) ou retirada do Instrumento 
Equivalente, que deverá responder no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do ato convocatório.  

 
11.2 O fornecedor incluído na Ata de Registro de Preços estará obrigado a receber as Requisições 

que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na 
própria Ata.  

 
11.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que dele 

pode advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às 
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro à preferência de contratação em 
igualdade de condições. 

 
11.4 Para instruir a formalização da Requisição, o fornecedor do objeto deverá providenciar e 

encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 03 (três) dias úteis a partir da data do recebimento 
da Requisição, certidões negativas de débitos para com o sistema da Seguridade Social (INSS), o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e contribuições 
federais, expedidas pela Secretaria da Receita Federal e pela procuradoria da Fazenda Nacional, 
sob pena de a contratação não se concretizar.  

 
11.4.1 Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro (CRC), 

estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das 
mesmas. 

 
11.5 A Licitante Detentora não poderá ceder ou transferir o contrato, total ou parcialmente, a 

terceiros, sob pena de rescisão. 
 
11.6 A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida entre as 

partes Contratante e Contratada, conforme cada tipo de serviço, observado o disposto no art. 57 
da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
11.7 Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o 

disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 
 
11.8 O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de 

validade da ata de registro de preços. 
 
11.9 Todos os contatos, reclamações e penalidades serão feitos ou aplicados diretamente à empresa 

que participar da Licitação. Em nenhum caso a Administração negociará com entidades 
representadas pelas licitantes. 

 
11.10 A fiscalização do contrato será exercida pelo Senhor Ricardo Prado Souza de Freitas, 

coordenador de informática da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com o 
disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 
 

12.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS 
12.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta dos recursos 

das dotações orçamentárias afetas aos Órgãos/Secretarias Participantes desta licitação no âmbito 
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municipal de Gurupi-TO, conforme o Processo Licitatório nº 3601/2014 e demais Processos 
Administrativos oriundos das respectivas Secretarias/Órgãos Participantes. 

 
 

13. DO PRAZO DE FORNECIMENTO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO, DO LOCAL, DO 
PAGAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO. 

13.1 A instalação do perfil escolhido do LOTE 1, deverá ser feito diretamente à BR 242, KM 407 (Saída 
para Peixe, antigo canteiro de obras da Ferrovia Norte Sul), impreterivelmente dentro do horário 
comercial, entre 8:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h  

13.2 Os seguintes prazos devem ser observados nos serviços de instalação, alteração e desativação 
dos perfis do LINK DEDICADOS DE DADOS para acesso a Internet; 

a) Prazo para instalação do Perfil escolhido: 

Data Evento 

Dia D 
Solicitação formal enviada pela Prefeitura Municipal de 
Gurupi de instalação do LINK DEDICADO DE DADOS para 
acesso a Internet 

D + 30 dias Conclusão da Instalação dos Links 

 

b) Prazo para Alteração de Perfil 

Data Evento 

Dia X 
Solicitação formal enviada pela Prefeitura Municipal de 
Gurupi de alteração de perfil do LINK DEDICADO DE 
DADOS para acesso a Internet 

X + 20 dias Conclusão da alteração do perfil dos Links 

 

c) Para alteração de perfil dos links instalados a CONTRATADA poderá utilizar a mesma estrutura e 
equipamentos do link em uso (Modem, Roteador, cabeamento, cabos, etc), no entanto, o tempo 
de parada do link no Perfil em uso não poderá ser superior a 03 (três) horas durante o expediente 
(entre 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas); 

d) Prazo para desinstalação/desativação 

Data Evento 

Dia K 
Solicitação formal enviada pela Prefeitura Municipal de 
Gurupi desinstalação/desativação do LINK DEDICADO DE 
DADOS para acesso a Internet 

K + 20 dias Conclusão da desinstalação/desativação dos Links 

 

 e) Para fins de pagamento será considerado desativado o link de acesso à internet na data da 
solicitação formal (Dia K), data a partir da qual os usuários deixarão de utilizar os serviços. 

 
13.3 O acompanhamento, recebimento e fiscalização da prestação, alteração ou cancelamento dos 

serviços, serão de responsabilidade do Coordenador do departamento solicitante ou de quem 
tenha autorização especial para recebimento destes serviços, com departamentos situados nos 
endereços elencados no item. 
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13.4 O servidor responsável pelo acompanhamento da contratação de empresa especializada para 
fornecimento de link dedicado de dados, conforme descrição de prestação de serviço elencado 
na Tabela – I do TERMO DE REFERENCIA atestará no verso da Nota Fiscal que os mesmos foram 
executados de acordo com o especificado.  

 
13.5 A falta de informação do item 13.4 não autorizará o pagamento, assim como, o não 

preenchimento dos requisitos enumerados no presente Edital. 
 
13.6 Concluídos a contratação de empresa especializada para fornecimento de link dedicado de 

dados, conforme descrição de prestação de serviço elencado na Tabela – I do TERMO DE 
REFERENCIA, procederá o Município, através da fiscalização, dentro das 24 (vinte e quatro) horas 
seguintes ao da execução, por escrito, um relatório especificando o serviço prestado. 

 
13.7 Após a execução dos serviços contratados, a contratada fica obrigada a fazer, às suas expensas, 

durante o prazo de observação de 24 (vinte e quatro) horas, os ajustes e substituições 
necessários, em consequência de vícios, porventura existentes, ou dentro do prazo necessário da 
execução dos serviços definitivos, conforme descrição de prestação de serviço elencado na Tabela 
– I do TERMO DE REFERENCIA.  

 
13.8 Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade do fornecimento de link 

dedicado de dados, conforme descrição de prestação de serviço elencado na Tabela – I do 
TERMO DE REFERENCIA, obrigando-se a repor aqueles que apresentarem defeitos ou for 
executados em desacordo com apresentado na proposta. 

 
13.9 O fornecedor, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da contratante, 

encarregada de acompanhar a execução dos serviços de fornecimento de link dedicado de 
dados, conforme descrição de prestação de serviço elencado na Tabela – I do TERMO DE 
REFERENCIA, prestando esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, 
inclusive todas as execução dos serviços e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado 
por um encarregado. 

  
13.10 O fornecedor que irá fazer a execução da prestação dos serviços de fornecimento de link 

dedicado de dados, conforme descrição de prestação de serviço elencado na Tabela – I TERMO 
DE REFERENCIA deverá destacar 01 (um) supervisor geral que será responsável pelos demais 
outros membros da equipe e integrantes. Devendo para tanto se responsabilizar pelo controle e 
orientação dos seus comandados.  

 
13.11 O fornecedor fornecerá os profissionais devidamente contratados, bem como arcará com as 

despesas para com os mesmos, respondendo ainda por todos os encargos trabalhistas, sindicais, 
previdenciários e sociais respectivos. 

 
13.12 O fornecedor deverá atender rigorosamente (quanto à organização) as determinações do 

Órgão Gerenciador e dos Órgãos Participantes. 
 
 

14.  DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS 
14.1 Os objetos da presente licitação, deverão atender as condições estabelecidas no presente edital 

e seus anexo e serão recebidos acompanhados das respectivas notas fiscais/faturas.   
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14.2 Por ocasião da entrega, a detentora/contratada deverá colher no comprovante respectivo a 
data, o nome, o cargo e assinatura do servidor da contratante responsável pelo recebimento.  

 
14.3 Constatada irregularidade no objeto contratual, o órgão gerenciador/contratante poderá:    
 
14.3.1 Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
14.3.1.1 Na hipótese de substituição, a detentora/contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do órgão gerenciador/contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 
 
14.3.2 Se disser respeito à diferença de quantidade ou partes, determinar sua complementação ou 

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
14.3.2.1 Na hipótese de complementação, a detentora/contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação do órgão gerenciador/contratante. 
 
14.4 A detentora/contratada obriga-se a executar os serviços licitados em perfeita harmonia e 

concordância com as normas adotadas pela ANATEL, pela Secretaria responsável pela emissão da 
requisição, com especial observância dos termos deste Instrumento Convocatório e da Ata de 
Registro de Preços/Contrato/Nota de empenho. 

 
14.5 A detentora/contratada deverá ainda aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários ao fornecimento do objeto contratual, até o limite de 
25% do valor inicial deste Contrato, sempre precedido de justificativa e formalizado através de 
termo de aditamento contratual. 

 
 

15.  DO PAGAMENTO 
15.1 Os pagamentos serão realizados mensalmente, mediante a apresentação de Notas 

Fiscais/Faturas individualizadas por secretaria, de acordo com a execução da prestação dos 
serviços de fornecimento de link dedicado de dados. 

 
15.2 A detentora/contratada apresentará, dez dias da data do vencimento, a Nota Fiscal, 

discriminando os serviços e valores prestados para cada linha de acesso. 
 
15.3 O prazo para a efetivação do pagamento das parcelas será efetuado 10 (dez) dias após a 

entrega da Nota Fiscal, desde que não haja fator impeditivo provocado pela licitante vencedora. 
 
15.4 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a 
acréscimos de qualquer natureza. 

 
15.5 Cada nota fiscal deverá ser acompanhada, para liquidação, com certidão conjunta negativa de 

tributos federais e dívida ativa da união e certidão negativa de dívida ativa Estadual e municipal. 
 
15.6 A detentora/contratada deverá apresentar a(s) nota(s) correspondentes ao objeto, contendo as 

seguinte informações: nº do Pregão Presencial; e, nº da Ata de Registro de Preços.  
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16.  DAS PENALIDADES 
16.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a Administração poderá sujeitar a 

Detentora/Contratada às penalidades seguintes: 
 

a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Município 
de Gurupi, pelo prazo de até 2 (dois) anos (Art. 87 III, da Lei 8.666/93), em função da natureza e 
da gravidade da falta cometida ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
à pessoa física ou jurídica que praticar quaisquer atos previstos no Art. 7º da Lei Federal n. 
10.520, de 17 de julho de 2002; 

 
b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

considerando, para tanto, reincidência de faltas, sua natureza e gravidade. O ato da declaração 
de inidoneidade será proferido pelo Secretário da esfera municipal, mediante publicação no 
Diário Oficial do Estado. 

 
16.2 Pelo atraso injustificado na execução do ajuste, a Detentora/Contratada incorrerá em multa 

diária de 1% (um por cento) sobre o valor ajustado, excluída, quando for o caso, a parcela 
correspondente aos impostos incidentes, se destacados em documento fiscal. 

 
16.3 Pela inexecução total ou parcial do ajuste a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação não cumprida. 
 
16.3.1 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, precedida de processo 

administrativo com ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe 
tiver dado causa. 

 
16.3.2 As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis. 
 
16.3.3 A Detentora/Contratada será notificada, por escrito para recolhimento da multa aplicada, o 

que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis dessa notificação. Se não ocorrer o 
recolhimento da multa no prazo fixado, o seu valor será deduzido das faturas remanescentes. 

 
16.4 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar 

o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, podendo a Administração aplicar as penalidades 
cabíveis. 

 
16.5 Pelo descumprimento das obrigações assumidas a licitante estará sujeita às penalidades 

previstas na Lei nº 8.666/93. 
 
 

17.  DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE  
17.1 Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração 

que não tenha participado do certame, mediante previa consulta ao Órgão Gerenciador da Ata e 
anuência da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no 
Decreto nº 7.892/2013 e demais normas em vigor e respectivas atualizações. 
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17.2 Os órgãos que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 
registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 
possibilidade de adesão.  

 
17.3 Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, 

optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes.  

 
17.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, 

não poderão exceder, por órgão, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes.  

 
17.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para 
o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes 
que aderirem.  

 
17.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 

ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.  
 
17.7 Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e 
o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 
gerenciador.  

 
 

18.    DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS  
18.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei 

nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013. 
 
18.2 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis, salvo com a 

condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento 
e justificativa expressos do Fornecedor e comprovação documental, decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, 
observadas às disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

 
18.3 O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, 

com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata. 
 
18.4 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado. 

 
18.4.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado 

serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
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18.4.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original. 

 
18.5 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 

inferiores a média daqueles apurados pelo Departamento de compras da Prefeitura Municipal de 
Gurupi-TO, por intermédio do órgão gerenciador da ata de registro de preços. 

 
18.6 Se ocorrer do preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido 
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados; e 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
18.7 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata 

de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

 
18.8 O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do órgão 

gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor: 
a) Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no 
art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
 

18.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
a) Por razão de interesse público; ou 
b) A pedido do fornecedor.  

 
 

19.   DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
19.1 Com o simples ato de credenciar-se no certame a licitante estará declarando ter pleno 

conhecimento dos elementos constantes deste Edital, bem como de todas as condições gerais e 
peculiaridades do fornecimento objeto licitado, sendo vedado invocar, posteriormente, qualquer 
desconhecimento quanto aos mesmos. 

 
19.2 Pela elaboração da proposta, as licitantes não terão direito a auferir qualquer vantagem, 

remuneração ou indenização. 
 
19.3 Esta Licitação será anulada se ocorrer ilegalidade no seu processamento ou julgamento, 

podendo ser revogada, a juízo exclusivo da Administração, se for considerada inoportuna ou 
inconveniente ao serviço público, sem que caiba direito a qualquer indenização nas hipóteses 
legais. 
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19.4 A Administração poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligência que, a seu exclusivo 
critério, julgar necessária, no sentido de obter esclarecimentos ou informações complementares. 

 
19.5 As normas disciplinadoras desta Licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
19.6 Quaisquer pedido de esclarecimento a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e 

seus anexos, questões técnicas e jurídicas, e eventual impugnação deverão ser dirigidas à 
Pregoeira, encaminhadas por escrito e protocolizada no protocolo geral da Prefeitura Municipal 
de Gurupi, no endereço sito idade de Peixe-TO, antigo canteiro de obras da Ferrovia Norte Sul, 
Gurupi/TO, em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, 
nos termos do art. 41 §2º da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
19.6.1 A solicitação será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá motivadamente. 
 
19.6.2 NÃO SERÁ ADMITIDA A IMPUGNAÇÃO DO EDITAL POR INTERMÉDIO DE E-MAIL E/OU FAX. 
 
19.7 A Pregoeira, caso julgue procedente as alegações constantes na solicitação contra o ato 

convocatório, designará nova data para a realização do certame. 
 
19.8 Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital prevalecerão à redação do instrumento 

convocatório. 
 
19.9 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira. 
 
19.10 O Edital do Pregão Presencial nº 047/2014 e seus respectivos Anexos, poderá ser requerido 

gratuitamente das 8h às 12h e das 14h às 18hs, na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
com sede na Av. Pará, esquina com a Rua Antônio Lisboa da Cruz, centro, CEP: 77.403-010, 
Gurupi/TO, ou via e-mail: cplgurupi@hotmail.com.  

 
 

20. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS  

20.1 O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços a ser firmada mediante a realização deste 
Pregão Presencial é a Secretaria Municipal de Administração. 

 
20.2 São órgãos participantes da Ata de Registro de Preços a ser firmada mediante o referido Pregão:  
 

 Secretaria Municipal de Educação; 

 Secretaria Municipal de Saúde; 

 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças; 

 Secretaria Municipal de Cultura; 

 Secretaria Municipal de Produção e Cooperativismo; 

 Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Turismo; 

 Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 

 Secretaria Municipal do Idoso; 

 Secretaria Municipal de Habitação; e  
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 Gabinete do Prefeito. 

21.  DOS ANEXOS DO EDITAL 
21.1 Este Edital é composto pelos seguintes Anexos: 
 

 ANEXO I       - TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO; 

 ANEXO II - ATESTADO DE VISTORIA (ENVELOPE 2); 

 ANEXO III     - CARTA DE CREDENCIAMENTO (FORA DO ENVELOPE); 

 ANEXO IV    - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (FORA 
DO ENVELOPE); 

 ANEXO V     - DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE INIDONEIDADE E FATOS SUPERVENIENTES 
(ENVELOPE 2); 

 ANEXO VI      - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE (FORA DO 
ENVELOPE); 

 ANEXO VII  - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART.27, INC.V DA LEI 8.666/93 (ENVELOPE 2); 

 ANEXO VIII  - MODELO DE PROPOSTA (ENVELOPE 1); 

 ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES (FORA DO ENVELOPE); 

 ANEXO X - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 

 ANEXO XI    

 ANEXO XII  

 ANEXO XIII 

- 
- 
- 

DECLARAÇÃO PRÓPRIA DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA;  
MINUTA DO CONTRATO 
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL. 

 
 

22. DO FORO 
22.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Gurupi/TO, por mais privilegiado que outro seja, para ser 

dirimidas eventuais dúvidas decorrentes desta Licitação, não resolvidas na esfera Administrativa. 
 
 
 

 
Gurupi/TO, no dia 05 do mês de Janeiro de 2015. 

 
 
 
 

Ynara Dourado Cabral 
Pregoeira Oficial da  

Prefeitura Municipal de Gurupi 
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