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COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE EDITAL  

 

PREGÃO PRESENCIAL – 025/2018 

 

 

DECLARO QUE RETIREI O EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL EM EPÍGRAFE, 

CONTENDO 50 (CINQUENTA) FOLHAS NUMERADAS, COM O OBJETO ABAIXO 

ESPECIFICADO, CUJO ENTREGA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

DAR-SE-Á ÀS 10:00 HORAS DO DIA 09/07/2018.  

 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento e Manutenção de Link 

de Conexão com Internet Banda Larga Via Rádio ou Fibra Para Diversas Secretarias, 

conforme quantidades, especificações e estimativas pormenorizadas constantes do Anexo I. 

 
 
 
Interessado: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade: 

CEP: 

Fone: 

 

Fax: 
 

E-mail: 

Contato: 

Data de retirada: 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 
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EDITAL Nº 046/2018 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2018 

 

DATA PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS: 09/07/2018 – ÀS 10:00 HORAS. 

 

A Prefeitura Municipal de Mairinque, por solicitação de suas diversas Secretarias, por intermédio de 

seu pregoeiro(a) Sr(a). Glaucia Graziela de Almeida e equipe de apoio, designado pela Portaria 

378/2017, torna público que fará realizar-se licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do 

tipo Menor Preço Global, para Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento e 

Manutenção de Link de Conexão com Internet Banda Larga Via Rádio ou Fibra Para 

Diversas Secretarias, conforme quantidades e especificações pormenorizadas nos item constante 

do Anexo I. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal Nº 10.520, de 

17.07.2002, Decreto Federal 5.450 de 31/05/2005 e no Decreto municipal nº. 5.204 de 10 de Maio 

de 2008 e subsidiariamente, na Lei 8.666/93 com suas alterações, Lei Complementar nº123, de 14 

de Dezembro 2006 com as alterações da Lei Complementar n.°147 de 7 de agosto de 2014. 

 

 

1- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O Pregão Presencial será realizado em sessão pública sala de licitações localizada no Paço 

Municipal, sito a Avenida Lamartine Navarro, nº 514, Centro, Mairinque, Estado de São Paulo. 

 

1.1.1. A abertura da sessão será às 10:00 horas, do dia 09 de Julho de 2018 quando serão   

recebidos os envelopes proposta e documentação, relativos à licitação, e credenciados os 

representantes das empresas licitantes. 

 

1.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de Mairinque, denominado 

Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº. 378/2017. 

 

1.3. As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e seus Anexos, que dele fazem 

parte integrante. 

 

1.4. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 

acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos 

interessados que se apresentarem para participar do certame. 

 

1.5. Cada licitante poderá ofertar lances para Menor Preço Global. 

 

 

2 - DO OBJETO 

 
2.1. Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento e Manutenção de Link de 

Conexão com Internet Banda Larga Via Rádio ou Fibra Para Diversas Secretarias, conforme 

quantidades e especificações pormenorizadas constante do Anexo I. 
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3 -  DOS ANEXOS  

 

3.1. Fazem parte integrante e indissociável deste Edital, como se nele estivessem transcritos, os 

seguintes Anexos:  

 

* Anexo I – Memorial Descritivo - Termo de Referência – Quadro Descritivo, quantidade e custo 

estimado;  

* Anexo II – Modelo de Credenciamento  

* Anexo III – Modelo Declaração de Pleno atendimento aos Requisitos de Habilitação;  

* Anexo IV – Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.  

* Anexo V – Documentos para Habilitação;  

* Anexo VI – Modelo Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho;  

* Anexo VII – Modelo Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;  

* Anexo VIII – Modelo de Proposta  

* Anexo IX – Modelo de Minuta de Contrato.  

* Anexo X – Termo de Ciência e Notificação 

* Anexo XI– Declaração de documentos à disposição do Tribunal; 

*Anexo XII- Atestado de Visita 

 

4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto 

licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital. 

 

4.2. Não será permitida a participação de empresas: 

 

 4.2.1. Estrangeiras que não funcionem no País; 

 

4.2.2. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 

4.2.3. Suspensas temporariamente para licitar e impedimento de contratar com esta administração 

nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

 

4.2.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02; 

 

4.2.5. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitada; 

 

4.2.6. Estejam com falência decretada ou concordatária que não estejam em processo de 

recuperação judicial. 

 

4.2.6.1. As empresas em recuperação judicial poderão participar do presente certame, 

desde que apresentem, durante a fase de habilitação, o Plano de Recuperação já homologado 

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

habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital. 
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5 - DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1. No dia, hora e local estipulado no preâmbulo deste edital, os licitantes deverão estar 

representados por agentes credenciados, com poderes para formular lances, negociar preços e 

praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases 

licitatórias o qual se fará através de instrumento público ou particular, em original ou cópia 

autenticada, devendo obrigatoriamente apresentar os dados constantes do Anexo II. 

 

5.1.1. O documento de credenciamento (Anexo II) e a declaração de cumprimento dos requisitos 

de habilitação (anexo III) deverão ser entregues, no início da sessão, juntamente com a respectiva 

cédula de identidade ou documento equivalente, com foto, em separado dos envelopes 

“proposta” e “habilitação”.  

 

5.1.2. Em atendimento aos termos da Lei Complementar 123 com as alterações da Lei 

Complementar 147/2014 e Decreto 8538/2015 comprovar no ato de credenciamento, se for o 

caso, tratar-se de micro empresa ou empresa de pequeno porte (EPP), mediante apresentação da 

declaração do Anexo IV. 

 

         5.1.3. Sendo o representante sócio ou dirigente do licitante, deverá apresentar cópia autenticada 

do respectivo ato constitutivo ou documento no qual estejam expressos os seus poderes.  

     

                   5.1.4. A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a 

desclassificação ou inabilitação do licitante. Neste caso, o representante ficará apenas impedido 

de se manifestar e responder pelo licitante durante os trabalhos. 

 

5.1.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 

 

 

6 - DA VISITA TÉCNICA 

 

6.1. As interessadas deverão realizar a visita técnica nas dependências das Unidades relacionadas no 

ANEXO I, ou seja, no local da implantação da Internet, conforme endereços ali indicados. 

 

6.2. A interessada disporá de tempo determinado para conhecer a técnica, o ambiente físico, 

certificando da localização, configuração, estado de conservação, defeitos e problemas técnicos 

eventualmente existentes. 

 

6.3. As empresas interessadas em participar da licitação deverão realizar visita técnica por 

intermédio de seus respectivos representantes, devidamente credenciados, durante o período de 

21/06/2018 a 08/07/2018, exceto em final de semana ou feriados, mediante agendamento, com a 

Marcela Noemi Raboni ou Rafael Aparecido Marchiori (11) 4718-8629 ou 4718-8696, agendar 

com no mínimo 01 (um) dia de antecedência. 

 

6.4. As interessadas poderão apresentar, no máximo, 02 (dois) representantes para esta vistoria; 

estes munidos de documentos que comprovem poderes para realizar a vistoria, devidamente 

outorgados pela proponente; 
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6.5. Ao final da vistoria, será emitido Termo de Vistoria em favor da proponente, conforme modelo 

constante do Anexo XII, cuja ausência de apresentação deste no envelope da Habilitação será causa 

para inabilitação da licitante. 

 

6.6.  O custo da vistoria é por conta e risco da proponente, incluindo seus deslocamentos ao 

local vistoriado; 

 

6.7.  As proponentes se comprometem a não divulgar, publicar ou fazer uso das informações 

recebidas durante o processo de vistoria. 

 

6.8. A obrigatoriedade na realização da visita técnica advém da importância que a localidade tem na 

elaboração das propostas pelas empresas interessadas, tendo em vista que a empresa precisa 

verificar se naquela localidade há o atendimento de link via fibra ou radio, bem como, se sua rede 

de conexão comporta extensão apropriada, caso não atenda aquele determinado local e, se a visita 

técnica fosse facultativa, poderia inviabilizar a prestação do serviço contratado.  

 

7 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS 

 

7.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 

2 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa a razão social da empresa 

licitante, bem como o número do presente Pregão, a saber: 

 
Envelope nº. 01 – Proposta  
Prefeitura Municipal de Mairinque  
Empresa: 

Pregão Presencial nº.  025/2018 – Contratação de Empresa 

Especializada em Fornecimento e Manutenção de Link de Conexão com 

Internet Banda Larga Via Rádio ou Fibra Para Diversas Secretarias, 

conforme quantidade e especificações conforme especificados no Anexo 

I. 

Encerramento – 10:00 Horas do dia 09/07/2018 

 

Envelope nº. 02 – Documentos Prefeitura 

Municipal de Mairinque  

Empresa: 

Pregão Presencial nº.  025/2018 – Contratação de Empresa 

Especializada em Fornecimento e Manutenção de Link de Conexão com 

Internet Banda Larga Via Rádio ou Fibra Para Diversas Secretarias, 

conforme quantidade e especificações conforme especificados no Anexo 

I. 

Encerramento – 10:00 Horas do dia 09/07/2018 

 

7.1.1. A ausência dos dizeres, na parte externa, não constituirá motivo para desclassificação do 

licitante que poderá inserir as informações faltantes no ato da entrega. 

 

7.1.2. Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope B – Habilitação antes do envelope A – 

Proposta, por falta de informação na parte externa dos envelopes ou mesmo havendo, por um lapso, 
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será aquele novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os 

presentes não sendo motivo de inabilitação. 

 

 

8 - DO CONTEÚDO DOS ENVELOPES  

 

8.1.  O Envelope “A” – PROPOSTA, deverá conter a Proposta do licitante, de acordo com o 

disposto no item 9. 

  

8.2. O Envelope “B” – HABILITAÇÃO deverá conter a documentação de que trata o Anexo V 

deste Edital. 

 

 

9 - DO ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA 

 

(OBS. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06 com as alterações da Lei 

Complementar 147/14, SERÁ DADA PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA AS 

MICROEMPRESAS (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) DESDE QUE 

DEVIDAMENTE COMPROVADA ESSA SITUAÇÃO NA FORMA DA LEI) 

 

9.1 A proposta deverá ser preenchida, devidamente assinada, com identificação clara do 

subscritor, em envelope fechado e indevassável, em obediência aos elementos contidos neste 

edital, e não deverá conter rasuras, emendas ou entrelinhas, nem tampouco vantagens não previstas 

no Edital. Nela deverão estar contidos: 

 
a – Descrição Técnica, preço mensal e global para 12 (doze) meses. O valor deverá conter apenas 

duas casas decimais conforme objeto e especificações contidas no Anexo I do Edital. 

 

b - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da entrega 

dos envelopes. 

 

c) – Relação do tipo de internet por conexão por local de instalação. 

 
9.2 No preço proposto, deverá estar incluso, além dos lucros, todos os custos operacionais da 

atividade, inclusive locomoção, fornecimento dos materiais, os tributos eventualmente devidos, bem 

como as demais despesas diretas e indiretas, de modo a constituir a única contraprestação pela 

execução dos serviços objeto desta licitação. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou 

indiretas, omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos 

preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título. 

 

9.3 A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante: 

 

 9.3.1 Do prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega das 

propostas. 

 

9.4 O fornecimento do serviço, quando solicitados, poderá ser realizado de forma integral, e o prazo 

será estabelecido pela Prefeitura Municipal de Mairinque, de acordo com as especificações do item, 

contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento.  
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9.5 A proposta escrita de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou 

qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

 

9.6 O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO GLOBAL, satisfeitos todos 

os termos estabelecidos neste ato convocatório. 

 

9.7 Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 

           

9.7.1 Que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação aplicável;  

 

9.7.2 Omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidade ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento; 

 

9.7.3 Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas 

neste edital; 

 

9.7.4 Que ofertarem preços excessivos ou inexequíveis tomando como parâmetro para sua 

aferição o disposto no art. 48 Inciso II § 1º e § 2º da Lei 8666/93 e alterações posteriores.  

 

9.8 Não se admitirá proposta que apresente valor simbólico, irrisório ou zero, ou mais de um preço 

para o fornecimento do objeto. 

 

9.9 Não serão aceitas as propostas apresentadas em cópias extraídas por fax símile. 

 

 

10 – ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 

10.1.  O envelope DOCUMENTAÇÃO deverá conter os documentos necessários à habilitação 

em conformidade com o Anexo V do Edital. 

 

10.1.1 Integrará o envelope da DOCUMENTAÇÂO o termo de vistoria devidamente assinado 

conforme Anexo XII. 

 
10.2. DISPOSIÇÕES GERAIS PARA HABILITAÇÃO 
 

10.2.1. Os documentos exigidos no item 4 do Anexo V, poderão ser substituídos pelo 

Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Mairinque, exceto 

aqueles referentes aos subitens 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4, 4.5, 4.7 e 4.8. 

 
10.2.2. Os documentos solicitados para habilitação poderão ser apresentados em seus originais, 

por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor público 

(exceto quando expresso no documento, a obrigatoriedade da apresentação no original) ou, por 

publicação em órgão de imprensa oficial. 

 
10.2.3. Em todas as hipóteses referidas nos itens do Anexo V, não serão aceitos protocolos e 

nem documentos com prazo de validade vencido. 

 



 
 

   

8 
 

10.2.4. Se houver impossibilidade de apresentação de qualquer documento por motivo de greve 

do órgão emissor, apresentar declaração em papel timbrado da empresa licitante, assinado por 

seu representante legal, de que não está em débito com o referido órgão e que, finda a greve, se 

compromete a apresentar o documento atualizado, para fins de direito, independentemente da 

fase em que se encontrar o processo licitatório, sujeitando-se, no caso de não apresentação, às 

penalidades legais. 

 
10.2.5. Será INABILITADA a licitante que: 

 

10.2.5.1. Declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir estando sujeito às 

penalidades previstas no item 17.2.6 do edital sem prejuízo do disposto no Art. 90 da Lei 

8666/93 e alterações posteriores.  

 

10.2.5.2. Não apresentar da documentação exigida para habilitação; 

 

10.2.5.3. Apresentar documentos com prazo de validade vencido; 

 

10.2.5.4. Substituir documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de 

certidão; 

 

10.2.5.5. Não cumprir os requisitos de habilitação. 

 

 

11 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

11.1. No dia, 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. 

 

11.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 

atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III do Edital e os 

envelopes nº. 01 – Proposta e nº. 02 – Documentos. 

 

11.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 

consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

 

11.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas conforme previsão do 

item 8.7. 

 

          11.4.1 Para efeitos do disposto no item anterior, o Pregoeiro promoverá diligência para 

verificação da compatibilidade do preço proposto com os de mercado, mediante análise da 

pesquisa de preços constante no processo. 

 

11.5. Com referência aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções necessárias, no caso 

de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão 

consideradas para apuração do valor da proposta. 
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11.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios: 

 

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

àquela; 

 

b. Não havendo pelo menos 3 (três) proposta na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No 

caso de empate dos descontos, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente 

do número de licitantes. 

 

 c. Para efeito de seleção será considerado o Menor Preço Global. 

 

11.7. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes autoras das propostas selecionadas a 

formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os 

demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de 

preços. 

 

11.7.1. Se os valores de duas ou mais propostas escritas, ficarem empatadas, será realizado 

sorteio para definir qual das licitantes registrará primeiro o seu lance verbal. 

 
11.7.2. Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se façam necessárias. 

 

11.7.3 Não serão aceitos lances verbais com valores irrisórios, incompatíveis com o valor 

orçado, podendo o pregoeiro negociar com as licitantes visando estabelecer um intervalo 

razoável entre os lances ofertados. 

 

11.7.4 Será vencedora da etapa dos lances verbais, aquela que ofertar o menor preço global em 

disputa. 

 

11.7.5 A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo pregoeiro implicará na 

exclusão da etapa correspondente não o prejudicando nos demais itens quando houver. 

 

11.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances. 

 

11.9. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às   microempresas e 

empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 

 

11.9.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 

à proposta mais bem classificada; 

 

11.9.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, 

situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; 
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a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta 

no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação 

do Pregoeiro, sob a pena de preclusão; 

 

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 11.9.1 serão 

realizadas sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a 

preferência e apresentar nova proposta; 

 

c) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que   apresentarem igual valor, 

respeitada a ordem de classificação. 

 

11.9.3. O exercício do direito de preferência corrente será aplicado quando a melhor oferta da 

fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

11.9.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-se-

ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto disposto no 

art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na 

hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas 

propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 11.9.1. 

 

a) Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não 

configurada a hipótese prevista no item 11.9.4, será declarada a melhor oferta aquela proposta 

originalmente vencedora da fase de lances. 

 

11.10. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas em ordem decrescente todas as   propostas, 

inclusive aquelas que não participaram da etapa de lances verbais, considerando para as que 

participaram o último preço ofertado. 

 

11.11. O Pregoeiro poderá negociar com a licitante autora da oferta de menor preço com vistas à 

redução do preço. 

 

11.12. Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 

 

11.13. Considerada aceitável a oferta de menor preço global, será aberto o envelope nº. 02, 

contendo os documentos de habilitação da licitante. 

 

11.14. Eventuais falhas ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser 

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

inclusive mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

 
11.15. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados nos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 
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11.16. A Administração não se responsabilizará por eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados 

os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

 

11.17. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame. 

 

11.18. Se a oferta não for aceitável, pelo fato de a licitante não atender as exigências e condições 

para habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu 

autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação, 

assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja licitante atenda aos requisitos de 

habilitação, caso em que será declarada vencedora. 

 
 

12 – DOS RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
12.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para a apresentação de 

razões, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos autos. 

 
12.1.1 – As razões de recurso e eventuais contrarrazões deverão ser protocoladas junto ao 

Departamento de Licitações, no Prédio do Paço Municipal da Prefeitura Municipal de Mairinque.  

 
12.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do 

direito recurso, e consequente, adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante 

vencedora e encaminhamento do processo à autoridade competente para homologação. 

 
12.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente com informações à autoridade competente. 

 
12.4. 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. 

 

12.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará na invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 
12.6. A adjudicação será feita de acordo com os critérios de julgamento estabelecidos neste 

Edital. 

 

 

13 - FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. 
 
13.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de Mairinque 

firmará contrato específico com a adjudicatária vencedora visando à execução do objeto desta 

licitação. 
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13.2. O adjudicatário será convocado para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data da 

convocação, assinar o termo de contrato. 

 

13.3. No ato da assinatura do contrato o adjudicatário deverá: 

 

13.3.1. Apresentar procuração com firma devidamente reconhecida em cartório competente, 

outorgando poderes ao seu representante para assinar o contrato em nome da empresa; 

 

13.3.2. Se no ato da assinatura do contrato, as certidões relativas ao FGTS, INSS e Débitos de 

Tributos Mobiliários, apresentadas na licitação estiverem vencidas, a adjudicatária deverá 

reapresentar novas com validade em vigor. 

 

13.4.  Constituem motivos para o cancelamento do contrato as situações referidas nos artigos 77 e 

78 da Lei 8.666/93 e suas alterações, reconhecidos os direitos da Administração nos termos do 

artigo 58 da Lei 8.666/93, no que couber; 

 

 

14 – DO FORNECIMENTO 

 

14.1 O fornecimento será efetuado mediante expedição da Autorização Ordem de Serviço, (ou 

instrumento equivalente), do qual constará a data de expedição, especificações, quantitativo e local 

do serviço da instalação em conformidade com as especificações constantes no Anexo I. 

 

14.1.1 Integrara a Autorização via Ordem de Serviço o Empenho respectivo a despesa. 

 

14.1.2 Recebida a Autorização via Ordem de Serviço, deverá a CONTRATADA entregar a(s) 

Instalação(s) solicitado(s) junto as Secretarias em até 5 dias úteis. 

 

14.1.3 O(s) Serviço(s) de instalação deverá (ão) atender as especificações e quantidades previstas 

no Anexo I do Edital. 

 

14.1.4 A empresa vencedora deverá disponibilizar a implantação da internet, nas Diversas 

Secretarias, equipe própria ou profissional devidamente credenciada e apta, para a boa execução 

dos serviços, após a assinatura do contrato. 

 

14.1.5 Garantir ao Município da diversas Secretarias o bom funcionamento e desempenho da 

internet após a instalação; 

 

14.1.6 A empresa vencedora se compromete a não divulgar a terceiros não autorizados pela 

municipalidade informações constantes de seu banco de dados cadastrais. 

 

14.2 O prazo máximo de execução, implantação de todos serviços não poderá exceder 90 

(noventa) dias, a contar da assinatura da emissão da Ordem de Serviço. 
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14.3 Prestação de serviços de disponibilização de link de internet banda larga via rádio ou fibra, nas 

velocidades abaixo relacionadas, envolvendo transferência e manutenção de circuitos de dados de 

internet.  

 

14.4 Garantir o fornecimento de mão de obra, instalação e configuração dos equipamentos (No caso 

de link via rádio: antena com frequência 5,8 GHz - mínimo 22Dbi - suportes para fixação do 

equipamento, cabos e todos os demais materiais) necessários para a chegada do link em no mínimo 

1 computador ou roteador de cada unidade, em regime de comodato, para transmissão e recepção de 

dados, compatível com a velocidade e distâncias necessárias, em conformidade com a Anatel, sem 

nenhum custo de instalação;  

 

14.4.1 Todos os equipamentos fornecidos devem ser de uso exclusivo para a 

CONTRATANTE; 

 

14.4.2 Todos os materiais e equipamentos deverão ser novos e com garantia de fabricação; 

 

14.4.3 Serão recusados os produtos que não estejam em perfeito estado e que não atendam as 

especificações constantes neste termo e/ou que não estejam adequados para consumo; 

 

 

14.5 A CONTRATADA deverá garantir um nível de qualidade de serviço que garanta os seguintes 

padrões de desempenho ou superiores:  

a) Conexões simétricas com as velocidades de DOWNLOADS e UPLOADS citadas em 

relação abaixo, com garantia de banda mínima de 80% para link de banda larga, latência 

média no backbone mínimo de 3ms, perda máxima de pacote 10%, Banda mínima 

sustentada da conexão equivalente a 80% da banda passante; 

 

14.6 A CONTRATADA não poderá bloquear, limitar ou filtrar de forma alguma o tráfego de 

entrada ou de saída dos links, exceto por solicitação expressa do CONTRATANTE; 

  

14.7 Onde houver disponibilidade, deve-se optar pelo link via fibra, tanto para o comprimento 

inicial do contrato quanto em possíveis casos de mudança de endereço. 

 

14.8 O prazo máximo para instalação de novos pontos de acesso, nos quais a empresa não possui 

rede instalada, não poderá ultrapassar 15 (quinze) dias uteis, contados a partir da data de solicitação 

via Ordem de Serviço do Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de 

Mairinque, após a confirmação de viabilidade técnica por parte da Contratada. 

 

14.9 O prazo máximo para mudança de endereço de pontos de acesso instalados não poderá 

ultrapassar 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de solicitação via Ordem de Serviço do 
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Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Mairinque, após a 

confirmação de viabilidade técnica por parte da Contratada. 

 

14.9 Necessidades de mudança de endereço de pontos de acesso já instalados não terão custo de 

instalação; 

 

14.10 Cada instalação de novos pontos de acesso ou transferência de endereço de pontos já 

instalados deverá ser efetuada mediante solicitação por escrito (Ordem de Serviço), formalizada 

pelo Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Mairinque, dela 

devendo constar: a data, a quantidade pretendida, o local para instalação, o prazo e a assinatura do 

responsável, sendo efetuado diretamente a empresa contratada, contendo o número de referência da 

Ata; 

 

14.11 A CONTRATADA poderá justificar uma possível inviabilidade técnica de instalação 

apresentando relatório técnico formal; 

 

14.12 O recebimento dos serviços se efetivará em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 

8.666/93, mediante recibo, definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade, 

características, especificações dos serviços, e consequente aceitação pela equipe responsável, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias, mediante “Termo de Aceite Definitivo”; 

 

14.13 O suporte técnico no atendimento de reparo, configuração, substituição de equipamentos 

queimados ou com defeito deverá ser em horário comercial, obedecendo o horário de 

funcionamento de cada Unidade da CONTRATANTE;  

 

14.14 O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 08 (oito) horas úteis, contado a 

partir da solicitação feita pelo Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal 

de Mairinque via telefone, e-mail ou ofício;  

 

14.15 O prazo máximo para reativação do serviço não poderá ultrapassar 08 (oito) horas, contado a 

partir do início do atendimento;  

 

14.16 Entende-se por início do atendimento à hora de chegada do técnico na Unidade da 

CONTRATANTE ou a constatação de intervenção do técnico nos equipamentos; 

 

14.17 Prestar todos os serviços de manutenção corretiva, assegurando o padrão necessário de 

transmissão, bem como a aplicação de correções e de "patches" de segurança, exceto nos bens de 

propriedade da CONTRATANTE; 
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14.18 Comunicar com antecedência de 02 (dois) dias, quando necessária, a visita de funcionários 

que executarão os serviços de manutenção preventiva nas instalações do CONTRATANTE; 

 

14.19 Em caso de interrupção ou degradação da qualidade do serviço, a CONTRATADA deve 

descontar da assinatura o valor proporcional ao número de horas ou fração superior a trinta minutos. 

A necessidade de interrupção ou degradação do serviço por motivo de manutenção, ampliação da 

rede ou similares deve ser comunicada à CONTRATANTE, com antecedência mínima de uma 

semana, devendo ser concedido abatimento na assinatura à razão de um trinta avos por dia ou fração 

superior a quatro horas. O desconto deverá ser efetuado no próximo documento de cobrança em 

aberto; 

 

14.20 Garantir a disponibilidade dos recursos alocados para a prestação do serviço durante a 

vigência do contrato; 

 

14.21 A CONTRATADA deverá possuir Termo de Autorização para a prestação de Serviço 

Comunicação Multimídia (SCM) outorgado pela ANATEL; 

 

14.22 Os planos de internet e pontos de instalação, conforme planilha de especificações e 

quantitativos, poderão sofrer alterações conforme necessidade da municipalidade. 

 

 

15 – DOS PAGAMENTOS E DA REVISÃO DOS PREÇOS 

 

15.1 – Após a aprovação da instalação do link de internet e constatado seus devido funcionamento 

pelo Departamento de TI, a CONTRATADA emitirá a Fatura ou Nota Fiscal, em conformidade 

com os serviços prestados. 

 

15.2 – As Secretarias terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da apresentação da fatura ou 

nota fiscal, para aceitá-la ou rejeitá-la. 

 

15.2.1. Deverá constar no documento fiscal o n.º do Processo, n.º do empenho, bem como 

Banco, n.º da Agência Bancária e n.º da Conta Corrente, sem os quais o pagamento ficará 

retido por falta de informação fundamental. 

 

15.2.2. Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento 

previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentação do documento corrigido. 

 

15.2.3. A CONTRATADA não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá 

tolerar os possíveis atrasos de pagamentos, nos termos previstos no artigo 78, inciso XV, da Lei. 

 

15.3 – A fatura ou nota fiscal não aprovada pelas Secretarias serão devolvidas à Contratada da ata 

para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 

estabelecido no subitem 15.2, a partir da data de sua reapresentação. 
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15.4 – A devolução da fatura ou nota fiscal não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto 

para que a CONTRATADA suspenda a prestação do serviço ou conexão da internet. 

 

15.5 – A Prefeitura efetuará o pagamento em até 30 (vinte) dias após a entrega, acompanhado da 

Nota Fiscal ou nota fiscal eletrônica (Protocolo ICMS 42 de 03.07.2009), se for o caso e 

devidamente conferida pelo setor requisitante, estando a prestação de serviço de acordo com a 

aceitabilidade do setor requisitante, observando as exigências deste edital. 

 

15.6 - Serão de inteira responsabilidade da licitante CONTRATADA os encargos, impostos e taxas 

decorrentes do objeto deste edital.  

  

15.7 - Não será permitido nenhum tipo de pagamento antecipado.  

 

15.8 - A CONTRATADA terá direito à atualização financeira dos valores não pagos após prazo 

estabelecido do item 15.5 até a data do efetivo pagamento, os quais serão corrigidos pela variação 

do IPCA, bem como, penalização no valor de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) sobre a parcela 

devida. A Prefeitura não fará antecipação de pagamentos, mas poderá compensar eventuais valores 

devidos à Detentora, com créditos que eventualmente a municipalidade venha a ter, exclusivamente 

no montante dos valores apurados. 

 

 

16. DAS RESPONSABILADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

16.1.1 – São obrigações da CONTRATADA, além das previstas neste contrato e na proposta 

apresentada no certame, as seguintes: 

 

16.1.2 – Não será permitida a subcontratação, salvo quando plenamente justificada e autorizada 

por escrito pela Prefeitura devendo a subcontratada estar devidamente qualificada, regularizada e 

habilitada nos termos do Edital.  

 

16.1.3 – A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento das normas de segurança do 

trabalho, adotando para tanto todas as medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos 

ou prejuízos que vier a causar a terceiros, em decorrência do fornecimento, seja por ato próprio 

ou de seus prepostos, sem qualquer responsabilidades ou ônus para a Prefeitura por indenizações 

ou ressarcimentos devidos.  

 

16.1.4 - Além das responsabilidades estabelecidas na Lei 8.666/93, com suas alterações e no 

Pregão Presencial, a CONTRATADA será responsável por todas as obrigações e despesas 

relacionadas ao fornecimento da(s) internet(s), tais como transporte, garantias, obrigações 

trabalhistas, previdenciárias ou securitárias, relativas ao pessoal que será empregado no 

fornecimento do(s) material (ais). A Prefeitura não assumirá, em nenhuma hipótese, qualquer 

obrigação trabalhista decorrente da execução do fornecimento. 

 

16.1.5 - Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA os encargos, impostos e taxas, o 

cumprimento integral da Legislação Trabalhista, Lei 6514/77, Portaria 3214/78 especialmente os 

dispositivos da NR 18, a observância e cumprimento do o disposto no artigo 7º inciso 33 da 

Constituição Federal com a redação dada pela Lei 9.854/00 e ainda o cumprimento de 
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convenções ou acordos coletivos que tenham incidência no município de Mairinque e demais 

responsabilidades decorrentes do objeto deste edital.  

 

16.1.6 - A CONTRATADA será responsável por acidentes ocorridos com terceiros envolvidos 

na operação, bem como o ressarcimento dos danos.  

 

16.1.7 - Durante a vigência do contrato, é obrigação da CONTRATADA manter todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas para a licitação, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas.  

 

16.1.8 - A CONTRATADA é responsável por todas as obrigações e despesas relacionadas aos 

serviços que vier a prestar.  

 

 

 

17 – DAS PENALIDADES  

 

17.1.  A desistência da proposta, a não assinatura do Contrato e do Termo de Ciência e Notificação 

no prazo fixado neste edital e a declaração de que cumpre os requisitos de habilitação e não os 

cumprir ensejará: 

 

17.1.1. Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total da proposta; 

 

17.1.2. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Município 

de Mairinque e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de 

Fornecedores do Município de Mairinque pelo período de 2(dois) anos. 

 

17.2 Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, o 

não cumprimento, por parte da empresa CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou a 

infringência de preceitos legais pertinentes ensejará, segundo a gravidade da falta, as aplicação das 

seguintes penalidades: 

 

17.2.1. Advertência, que será registrada no nome da empresa no Cadastro de Fornecedores do 

Município de Mairinque; 

 

17.2.2 - Multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor total da nota de empenho, por dia de atraso 

na prestação do serviço, até 10(dez) dias, após o que será aplicada a multa prevista no item 

17.2.2.1 

 

 17.2.2.1. Decorridos os dez dias previstos no item 17.2.2 ou em caso de falta grave ou 

reincidência dos motivos que levaram a Prefeitura a aplicar as sanções previstas neste edital, o 

contrato será rescindido, caso em que será cobrada a multa de 20% (vinte por cento) sobre seu 

valor bem como será aplicada a pena de Suspensão do Direito de Licitar e contratar com a 

Prefeitura de Mairinque pelo prazo de 2(dois) anos; 

 

17.2.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho por inexecução 

parcial das obrigações assumidas sem prejuízo da rescisão do contrato, no caso de reincidência e 
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suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque, bem como o 

impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos; 

 

17.2.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da nota de empenho por inexecução 

total das obrigações assumidas sem prejuízo da rescisão do contrato e suspensão temporária ao 

direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque, bem como o impedimento de com ela 

contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos; 

 

17.2.5 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do empenho no caso de rescisão do 

contrato por culpa da CONTRATADA sem prejuízo da suspensão temporária ao direito de licitar 

com a Prefeitura Municipal de Mairinque, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo 

prazo de 02 (dois) anos; 

 

17.2.6. A Suspensão do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque será aplicada 

também ao(s) licitante(s) que retarde(em) a execução do pregão, causando tumulto, 

desrespeitando o Pregoeiro ou outro membro da comissão de licitação, faltando com urbanidade 

com os outros licitantes, atendendo celulares durante os lances, fumando, estando alcoolizado, 

saindo da sala sem justificativa ou passar informações do ato para outrem e ou, outra conduta que 

o Pregoeiro entenda com desrespeitosa ou indigna para a ocasião. 

 

17.2.7. Declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave dolosa 

tais como apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer fraude, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida reabilitação perante 

a Prefeitura Municipal de Mairinque, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

 

17.3. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da empresa 

Contratada se for o caso, ou cobrada administrativa ou judicialmente. 

 

17.4. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a 

sua aplicação não exime a empresa CONTRATADA da reparação das eventuais perdas e danos que 

seu ato venha acarretar à Prefeitura Municipal de Mairinque.  

 

17.5. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 

cabíveis inclusive a suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o 

Município de Mairinque e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de 

Fornecedores do Município de Mairinque, pelo período de 2 (dois) anos. 

 

17.6. A advertência e a anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores poderão ser aplicadas 

quando ocorrer descumprimento das obrigações editalícias ou das obrigações assumidas no 

Contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados, 

desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de 

inidoneidade.  

 

17.7. Sem prejuízo das sanções previstas no item 17 e subitens, poderão ser aplicada à inadimplente 

outras contidas na Legislação mencionada. 
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17.8. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, sem prejuízo das multas e demais sanções, 

inclusive penais, se for o caso, pelo conhecimento de fato superveniente ou circunstância 

desabonadora da empresa ou dos seus sócios. 

 

17.9. A rescisão dar-se-á também, se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 e incisos 

da mesma Lei. 

 

17.10. Os casos cancelamento de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

17.11. A aplicação das penalidades previstas neste edital e na LEI não exonera a inadimplente de 

eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar. 

 

17.12. As multas não impedirão o cancelamento unilateral, nem prejudicarão a aplicação do 

disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93 e alterações. 

 

17.13. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

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

 

 

18 – DO CUSTO ESTIMADO E DOS RECURSOS FINANCEIROS  

 

18.1.  O valor estimado para esse certame é R$ 75.734,10 (Setenta e cinco mil e setecentos trinta e 

quatro reais e dez centavos) Através da classificação funcional 

 

10.301.0029.2.116- Ficha 287      15.451.0026.2.110- Ficha 242 

04.122.0001.2.002-Ficha 16         12.361.0011.2.070- Ficha 162 

06.180.2000.1.2324- Ficha 40 

 

 

19 - FORMALIZAÇÕES DE CONSULTAS  

 

19.1. Os interessados poderão formalizar consultas via fone (11) 4718 – 8714 / 8680, informando o 

número da licitação, ou diretamente na Divisão de Licitações.  

 

19.2. Em caso de não solicitação, pelas licitantes, de esclarecimentos ou informações, pressupõe-se 

que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, posteriormente, o 

direito a qualquer reclamação. 

 

19.2.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital e seus Anexos deverá ser dirigido ao Pregoeiro através do e-mail com 

glaucia.almeida@mairinque.sp.gov.br cópia para, ou marina.queiroz@mairinque.sp.gov.br  

protocolado junto a Divisão de Materiais, situada a Av. Lamartine Navarro, nº 514, Centro – 

Mairinque - SP CEP. 18120- 000, telefone (11) 4718-8714/8680, em dias úteis, no horário de 

09:00 às 16:00 horas, dentro do prazo descrito no artigo 41 da Lei Federal n.º 8666/93, que por 

analogia ora se utiliza. 

 

mailto:glaucia.almeida@mairinque.sp.gov.br
file://///servarq/licitacaoadm/Pregão%202018/028-2018%20-%20Kit%20Escolar/marina.queiroz@mairinque.sp.gov.br%20
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19.3. Para eventual exercício do direito de impugnar os termos do Edital do presente PREGÃO 

PRESENCIAL conforme disposto no Artigo 41 da lei 8.666/93, os interessados deverão 

protocolizar expediente dirigido ao S.r. Prefeito Municipal na Av. Lamartine Navarro, nº 514 – 

Centro – Mairinque – SP, CEP. 18.120-000, Estado de São Paulo no Serviço de Protocolo no 

horário das 09:00 às 16:00 horas.  

 

 

20- DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

20.1. A presente licitação não importará necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura 

Municipal de Mairinque, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas 

de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 

mediante ato escrito e fundamentado para o conhecimento dos participantes da licitação. A 

Prefeitura poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou 

para sua abertura.  

 

 

20.2. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Prefeitura Municipal de Mairinque não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.  

 

 

20.3. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento ou a 

inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação da licitante que o 

tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, o cancelamento da ATA ou do pedido de 

compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  

 

 

20.4. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  

 

 

20.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do vencimento. Só se iniciam e encerram os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal 

de Mairinque.  

 

 

20.6. É facultado ao Pregoeiro, ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão 

posterior de documentos ou informações que deveriam constar no ato da sessão pública do Pregão.  

 

 

20.7. As licitantes intimadas para prestar qualquer esclarecimento adicional deverão fazê-lo no 

prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/ inabilitação.  
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20.8. O desatendimento das exigências formais não essenciais, não importara no afastamento da 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta.  

 

 

20.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse público da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação.  

 

 

20.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às licitantes por 

qualquer meio que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo.  

 

20.11. A simples participação da licitante nesta licitação implicará a aceitação de todos os termos e 

condições deste Edital.  

 

20.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 

ao contrário do Pregoeiro.  

 

20.13. O Edital encontra-se disponível na Divisão de Licitações, situada a Avenida Lamartine 

Navarro, nº 514, Centro, Mairinque-SP, CEP 18.120-000, em dias úteis, no horário de 09:00 às 

16:00 horas. Os interessados no edital poderão consultar e/ou obter mediante o acesso ao site da 

prefeitura www.mairinque.sp.gov.br na aba licitações. 

 

20.14. Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições 

constantes do presente Edital e legislação pertinente.  

 

20.15. Para todas as questões suscitadas na execução deste certame, que não forem resolvidas 

administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Mairinque, com renúncia expressa de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

 

 

 

 

Mairinque, 19 de Junho de 2018. 

 

 

 

 
OVIDIO ALEXANDRE AZZINI 

Prefeito Municipal 

 

 

http://www.mairinque.sp.gov.br/
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ANEXO I 

Pregão Presencial nº 025/2018 

 

MEMORIAL DESCRITIVO - TERMO DE REFERÊNCIA – QUADRO DESCRITIVO, 

QUANTIDADE E CUSTO ESTIMADO 

 

============================================================== 

1. Objeto. Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento e Manutenção de 

Link de Conexão com Internet Banda Larga Via Rádio ou Fibra Para Diversas 

Secretarias. 

 

                                                          Justificativa da Contratação  

 As solicitações serão para atender necessidades das unidades requerentes, sendo que 

a utilização da Internet é ferramenta de fundamental importância nos dias de hoje, na 

ligação entre departamentos distantes fisicamente uns dos outros, para que haja a 

troca de informações, de forma que estejam sempre com os dados em tempo real 

sobre o andamento dos setores, e além disso, estes dependem da mesma para: 

 Disponibilizar acesso à internet nos Próprios Municipais onde a atual empresa 

contratada para prestação de serviços de telecomunicação não possui viabilidade 

técnica na velocidade mínima necessária para o desenvolvimento dos trabalhos 

diários; 

  Possibilitar, nas UBS e ESF de Mairinque, implantação do sistema SIPNI (registro 

de vacinas aplicadas, quantitativo populacional vacinado, controle de estoque de 

vacinas e transmissão de lotes a nível nacional – Sistema WEB), e acesso automático 

ao cartão SUS para consulta de pacientes; 

Possibilitar, nas Unidades de ESF, a implantação de prontuário eletrônico), e acesso 

automático ao cartão SUS para consulta de pacientes; 

 Possibilitar, nas Unidades de ESF, a implantação de prontuário eletrônico), e acesso 

automático ao cartão SUS para consulta de pacientes; 

 Possibilitar, na unidade ESF Dona Catarina, comunicação com a Central de 

Abastecimento de Medicamentos (CAF), via acesso à sistema de dados, para 

dispensa de medicamentos 

 Possibilitar a comunicação via e-mail e Spark entre as unidades abaixo relacionadas 

com as demais unidades da Prefeitura, reduzindo assim custos com telefonia; 

 Possibilitar, nas diversas escolas municipais de Mairinque, acesso aos sistemas web: 

Secretaria Escolar Digital, Projeto Presença do Bolsa Família, GDAENET, Educa 

Senso, assim como possibilitar a comunicação via e-mail e Spark entre as unidades 

escolares e a Secretaria de Educação e Prefeitura, reduzindo assim custos com 

telefonia; 
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Serviços estes de extrema necessidade para execução dos trabalhos do servidor 

público e serviços dedicados a população. 

 

  

 

Todos os itens ora solicitados devem atender as especificações técnicas descritas no termo de 

referência, abaixo: 

 

 

 
DESCRIÇÃO  

Quant. 

Pontos 
Mês Tipo Preço Uni. 

Total Preço 

01 
Internet Banda Larga 

2Mbps 
21 12 Fibra/Radio 

R$ 

2.099,4000 

R$ 

44.087,40 

02 
Internet Banda Larga 

5Mbps 
1 12 Fibra/Radio 

R$ 

3.239,4000 

R$ 

3.239,4000 

03 
Internet Banda Larga 

8Mbps 
1 12 Fibra/Radio 

R$ 

4.769,7000 

R$ 

4.769,7000 

04 
Internet Banda Larga 

10Mbps 
5 12 Fibra/Radio 

R$ 

3.719,6000 

R$ 

18.598,00 

05 
Internet Banda Larga 

20Mbps 
1 12 Fibra/Radio 

R$ 

5.039,6000 

R$ 

5.039,60 

                                                                                                                  

                                                                                                     Valor esmado Total: R$ 75.734,10 

                                                                                                                                                  

OBS: As licitantes deverão oferecer a conexão de internet via fibra sempre que possível.  

 

 

1.1 Relação de Unidades, com respectivos endereços e especificação dos links: 
 

 

 

1) E.M. Cesira Maria José Antunes Siedler 

Rua Adélia, nº 30, Bairro Nova Mairinque 

Internet banda larga – 2Mbps 

2) E.M. Denise Gama Granito 

Rua Durval Luiz de Oliveira, nº1001, Bairro Terras de São José 

Internet banda larga – 2Mbps 

3) E.M. Dona Ida Ponsoni Zaparolli 

Rua Germano da Cruz, nº 86, Bairro Três Lagoinhas 

Internet banda larga – 2Mbps 

4) E.M. Silvia Helena Garcia Martins 

Rua Américo Pereira, s/n.º, Bairro Jardim Granada 
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Internet banda larga – 2Mbps 

5) E.M. Augusta Camargo Martins do Carmo 

Rua Mário dos Santos Bernardo, s/nº, Bairro Jardim Vitória 

Internet banda larga – 2Mbps 

6) E.M. Modesta Jianelli Russo 

Rua F, nº 100, Bairro Recanto dos Eucaliptos 

Internet banda larga – 2Mbps 

7) E.M. Olga Barbieri 

Rua Felipe dos Santos, nº 110, Bairro Nova Mairinque 

Internet banda larga – 2Mbps 

8) E.M. Prof. Manoel Martins Villaça 

Av. Dr. Gaspar Ricardo Júnior, nº 172, Bairro Centro 

Internet banda larga – 2Mbps 

9) E.M. Profª Maria Helena Chesine 

Rua Um, s/n.º, Bairro Jardim Flora 

Internet banda larga – 2Mbps 

10) E.M. Profª Neuza Maria Bertoncelo 

Estrada Municipal de Mairinque, nº 238/94, Bairro Moreiras 

Internet banda larga – 2Mbps 

11) E.M. Profª Thereza Caramante Chesine 

Rua Bráulio Vasconcelos de Menezes, nº 309, Bairro Marmeleiro 

Internet banda larga – 2Mbps 

12) E.M. Thereza Cristina Whitaker Ribeiro de Lima 

Av. Dr. José Maria Whitaker, nº 471, Bairro Jardim Cruzeiro 

Internet banda larga – 2Mbps 

13) Biblioteca Municipal “Geraldo Mayela de Oliveira” 

Rua Júlio Prestes de Albuquerque, nº 315, Bairro Centro 

Internet banda larga – 2Mbps 

14) E.M. Benedito Euzébio Cruz 

Rua Américo Pereira Campos, nº 173, Bairro Vila Granada 

Internet banda larga – 2Mbps 

15) E.M. Felipe Lutfalla 

Rua Álvares de Azevedo, nº 801, Bairro Porta do Sol 

Internet banda larga – 2Mbps 

16) E.M. Profª. Rita de Cássia Mello 

Rua das Pedras, s/nº, Bairro Dona Catarina 

Internet banda larga – 2Mbps 

17) E.M. Malviane de Cassia Aguiar 
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Rua Um, nº 808, Bairro Jardim Flora 

Internet banda larga – 2Mbps 

18) Grupamento Municipal de Bombeiros 

Rua Antonio Alves de Souza, nº 360, Bairro Centro 

Internet banda larga – 2Mbps 

19) Subprefeitura de Dona Catarina 

Estrada Municipal da Cerim, nº 6461, Bairro Dona Catarina 

Internet banda larga – 5Mbps 

20) Cemitério Municipal 

R. Roberto Hoff, nº 68, Bairro Centro 

Internet banda larga – 2Mbps 

21) Centro de Reabilitação Bem Me Quer (CEO / CMS) 

Rua Eduardo Mandadori Antunes, nº 261, Bairro Jardim Cruzeiro 

Internet banda larga – 8Mbps 

22) ESF Barreto Alto 

Rua José Pereira Capitão, s/nº, Bairro Vila Barreto 

Internet banda larga – 2Mbps 

23) ESF Barreto Baixo 

Rua Angelina P. Caramante, nº 216, Bairro Vila Barreto Baixo 

Internet banda larga – 10Mbps 

24) ESF Dona Catarina 

Estrada Municipal Governador Mário Covas, s/nº, Estação Dona Catarina 

Internet banda larga – 10Mbps 

25) ESF Porta do Sol 

Rua Álvares de Azevedo, nº 801, Loteamento Porta do Sol 

Internet banda larga – 10Mbps 

26) UBS Jardim Vitória 

Avenida Milton Cardoso Leite, nº, Bairro Jardim Vitória 

Internet banda larga – 20Mbps 

27) UBS Três Lagoinhas 

Avenida Brasil Japão, nº 1639, Bairro Três Lagoinhas 

Internet banda larga – 10Mbps 

28) UBS Moreiras 

Estrada Municipal Governador Mário Covas, s/nº, Bairro Moreiras 

Internet banda larga – 2Mbps 

29) PA - Pronto Atendimento Municipal (Monitoramento) 

Avenida Milton Cardoso Leite, nº 151, Bairro Jardim Cruzeiro 

Internet banda larga – 10Mbps 
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ANEXO II 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2018 
 
 
 

============================================================== 

MINUTA DE CREDENCIAMENTO 
============================================================== 

 
 
 
 
Ref.: Pregão Presencial nº. 025/2018 

 
............................................................., inscrita no CNPJ sob o nº. ..................... ..... Sediada à 

..........................................................................., na cidade de ..................... ............., por intermédio 

de seu representante legal o (a) Sr. (a) ................................................................, portador (a) da 

Cédula de Identidade nº................................ e inscrito no CPF sob o nº. ........................... ..........., 

CREDENCIA o Sr.(a) ......................................................., portador(a) da Cédula de Identidade 

nº.................................................... e inscrito(a) no CPF sob o nº. ................................................... 

para nos representar na referida licitação que tem como objeto a Contratação de Empresa 

Especializada em Fornecimento e Manutenção de Link de Conexão com Internet Banda 

Larga Via Rádio ou Fibra Para Diversas Secretarias da Prefeitura de Municipal de 

Mairinque com os poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos 

inerentes ao certame. 
 
 

............................................................... 

(data) 
 
 
 
 

............................................................... 

(representante legal) 
 
 
 
Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada 

pelo(s) seu(s) representante (s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO III 

 

Pregão Presencial nº. 025/2018 

 

============================================================== 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

============================================================== 

 

Ref.: Pregão Presencial nº. 025/2018 

 

............................................................., inscrito no CNPJ nº. .......................... Sediada à 

..........................................................................., na cidade de ...................... ............, por intermédio 

de seu representante legal o (a) Sr.(a) ................................................................, portador (a) da 

Carteira de Identidade nº. ............................... e inscrito no CPF nº. ............................... ......., 

interessada em participar da licitação em epígrafe que visa a Contratação de Empresa 

Especializada em Fornecimento e Manutenção de Link de Conexão com Internet Banda 

Larga Via Rádio ou Fibra Para Diversas Secretarias da Prefeitura de Municipal de 

Mairinque, conforme quantidades e especificações pormenorizadas constante do Anexo I, 

DECLARA, sob as penas da Lei, o pleno atendimento e cumprimento aos requisitos necessários 

para Habilitação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................... 

(data) 

 
 

............................................................... 

(representante legal) 

 
 
 
 
Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada 

pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO IV 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2018 
 

============================================================== 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

============================================================== 
 
 
 
 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste 

Edital, que a empresa............................................ (Denominação da pessoa jurídica), inscrita no 

CNPJ nº. ........................... é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de Dezembro de 2006, cujos 

termos declaro na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério 

de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº. 025/2018, realizado pela 

Prefeitura Municipal de Mairinque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mairinque, ......de.................de2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          ------------------------------------------------------- 

Assinatura 
 

(Representante legal) 
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ANEXO V 

 

Pregão Presencial nº 025/2018 

 

=========================================================== 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

=========================================================== 

1. Os documentos de habilitação necessários para o presente certame serão os seguintes: 

 

2. Para Habilitação Jurídica: 

2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

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

eleição de seus administradores; 

2.2.1 – Caso a licitante apresente o ato constitutivo, estatuto ou contrato social e os 

documentos de eleição de seus administradores na ocasião do credenciamento, conforme item 5 do 

edital, fica dispensada da apresentação no envelope de Habilitação.  

2.3 – Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades 

simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

2.4 - Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País; 

2.5 - Termo de Autorização para a Prestação de Serviço Comunicação Multimídia (SCM) outorgado 

pela ANATEL.  

 

 

3. Para Qualificação Econômico-Financeira: 

3.1.Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor judicial da sede do 

licitante. 

3.2 - Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor judicial 

da sede do licitante se for o caso, sendo que na hipótese em que a certidão encaminhada for positiva, 

deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente de 

plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor – Súmula 50 do TCE/SP. 

3.3 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, excetuadas da 

apresentação as microempresas ou empresa de pequeno porte, conforme art. 3° do Decreto Federal 

n° 8,538/2015. 

 

4. Para Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

4.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

 

4.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste certame. 

No caso de isenção, entregar declaração assinada pelo representante legal do licitante. 

 



 
 

   

30 
 

4.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes 

certidões: 

4.3.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 

Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive contribuição social 

(INSS) expedida pela Secretaria da Receita Federal;  

4.3.2. Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 

expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa 

de Débitos Tributários expedidas pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, nos termos da 

Resolução Conjunta SF/PGE 02, de 09/05/2013 ou do Estado da sede da licitante, ou declaração 

de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da 

lei;  

4.3.3. Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, através de Certidão Negativa de 

Débitos Mobiliários ou Positiva com Efeito de negativa do domicílio ou sede do licitante; 

4.3.4 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por meio da 

apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, atualizado; 

4.3.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT – ou de Certidão Positiva de 

Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa em cumprimento à Lei 12.440/2011 e à Resolução 

Administrativa TST nº 1470/2011. 

 

4.4 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente 

será exigida para efeito de assinatura do contrato; 

4.4.1– As microempresas e empresa de pequeno porte, por ocasião da participação neste 

certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

 

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

cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para 

regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

4.6. –A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem4.5, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-

se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento 

licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº. 10.520/02. 

 

4.7–Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) 

de 18(dezoito)anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, menores de 16 (dezesseis) anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, nos termos do 

artigo7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e artigo27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, 

conforme modelo Anexo VI. 

 

4.8–Declaração da empresa que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a 

Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de 

quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, 

sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na 
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presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer, nos termos 

disposto no§2º, do artigo 32, da Lei Federal nº.8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 

9.854, de 27 de outubro de1999, conforme modelo no Anexo VII. 

 

5. Para Qualificação Técnica: 

 

5.1 - Comprovação de aptidão técnica operacional para desempenho da atividade objeto da 

presente licitação ou similares, através de atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de 

direito público ou privado, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de 

execução de atividade objeto da licitação ou similares, desde que em quantidades razoáveis, assim 

considerados 50% a 60% da execução da atividade pretendida – Súmula 24 do TCE/SP, cuja 

exigência de reconhecimento de firma do atestado será estabelecida pelo(a) Pregoeiro(a) caso haja 

patente dúvida acerca de sua legitimidade, que poderá ser apresentado novamente pela licitante no 

prazo de 5 (cinco) dias. 

 

 

6 - DAS DISPOSIÇÕES REFERENTES À DOCUMENTAÇÃO. 

 

6.1 – Os documentos exigidos no item 4, poderão ser substituídos pelo Certificado de 

Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Mairinque, exceto aqueles 

referentes aos subitens 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4, 4.5, 4.7 e 4.8. 

 

6.2 - A documentação exigida poderá ser apresentada na via original ou por qualquer processo de 

cópia autenticada em cartório, ou por publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

6.3 - Os documentos que dependem de prazo de validade e que não contenham prazo de validade 

especificado no próprio corpo, em lei ou neste edital, devem ter sido expedidos no máximo até 

180 (cento e oitenta) dias anteriores a abertura da proposta.
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 ANEXO VI 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2018 
 

     ============================================================== 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO 

QUADRO DA EMPRESA 

============================================================== 
 
 
 

Ref.: Pregão Presencial nº. 025/2018 
 
 

    ............................................................., inscrito no CNPJ nº. ...........................,  sediada a 

.............................................................., na cidade de ................................, por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr. (a) .................................................................., portador (a) da Carteira de 

Identidade nº. ................................ e inscrito no CPF nº. .....................................DECLARA, para 

fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (). 

 

 

 

 

 

............................................................... 

(data) 

 
 
 
 

............................................................... 

(representante legal) 

 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VII 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2018 

 

============================================================== 
 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 

==============================================================  

Ref.: Pregão Presencial nº. 025/2018 

 

 

............................................................., inscrito no CNPJ nº. ..........................., sediada a 

.........................................................., na cidade de ......................................, por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr (a) .................................................................., portador (a) da Carteira de 

Identidade nº. ................................ e inscrito no CPF nº. ......................................DECLARA, para 

fins do disposto no § 2º, do artigo 32, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não está impedida de participar de licitações ou 

contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder 

Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou 

do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular 

participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................... 

(data) 

 

 

 

............................................................... 

(Representante Legal) 
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ANEXO VIII 

 

Pregão Presencial nº 025/2018 

 

============================================================== 

MINUTA DA PROPOSTA 

============================================================== 

 

À 

Prefeitura Municipal de Mairinque. 

Ref.- Edital de Pregão Presencial nº 025/2018 

Prezados Senhores: 

Segue abaixo nossa proposta de preços: 

 

 

 
DESCRIÇÃO  Quant. Pontos Mês Tipo  Preço Uni. Preço Total  

01 
Internet Banda Larga 

2Mbps 
21 12    

02 
Internet Banda Larga 

5Mbps 
1 12    

03 
Internet Banda Larga 

8Mbps 
1 12    

04 
Internet Banda Larga 

10Mbps 
5 12    

05 
Internet Banda Larga 

20Mbps 
1 12    

                 

                                                                                               Valor media Total: R$ 

 

Obs.- 

 Declaramos que concordamos com todas as normas presentes neste edital. 

 Declaramos que nos preços apresentados estão inclusos todas quaisquer despesas, tais 

como, materiais, transporte, mão de obra para, encargos sociais, tributos diretos e indiretos 

incidentes sobre a execução do objeto. 

 Validade da proposta: De acordo com o Edital. 

 Condições de pagamento: De acordo com o Edital. 

 Prazo de entrega: De acordo com o Edital. 
 

 

  ,  de  de 2018.  

(Carimbo da empresa com assinatura do responsável e sua função.) 
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ANEXO IX 

 

Pregão Presencial nº 25/2018 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MAIRINQUE POR MEIO 

DE SUA PREFEITURA E _________________________, PARA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LINK DE 

CONEXÃO COM INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO OU FIBRA FIM DE 

ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAIRINQUE. 

 

Processo n.º 2906/2018-1 

Pregão Presencial nº 025/2018 

 

Entre o Município de Mairinque, por meio de sua Prefeitura, CNPJ nº. ...................., com sede nesta 

cidade- ............................, denominada simplesmente PREFEITURA, neste ato representada pelo 

.. .... .... .... .... .... ....  e . .... .... .... .... .... , CNPJ no MF nº........................,Inscrição Estadual 

nº.................................,com sede na cidade de.........,à Rua...........................,neste ato representada 

pelo Sr...........,portador do RG nº...................e CPF nº. .................., doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, é lavrado o presente ajuste, nos termos do PREGÃO 

PRESENCIAL nº. 025/2018, Lei Federal nº 10.520/2002, Normas Gerais da Lei nº.8.666/93 e 

alterações posteriores, conforme normas e condições a seguir descritas: 

 

CLÁUSULA 01. DO OBJETO 

 

1.1. Obriga-se a CONTRATADA ao Empresa Especializada em Fornecimento e Manutenção 

de Link de Conexão com Internet Banda Larga Via Rádio ou Fibra Para Diversas Secretarias, 

referente(s) ao(s) item(s):  ..., conforme especificações, quantidades e condições constantes no 

Edital Anexo I, neste contrato e proposta apresentada. 

 

CLÁUSULA 02. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

2.1.  O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da sua publicação em imprensa 

oficial, conforme o artigo 61 da Lei de Licitações, podendo ser prorrogado termos do artigo 57 da 

LEI 8.666/93 e 10.520/02. 

 

  2.2. O objeto do contrato, durante a sua vigência, não poderá ser utilizado por qualquer órgão 

de entidade da Administração que não tenha efetuado requisições do certame licitatório. 
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CLÁUSULA 03. - DO FORNECIMENTO 

 

3 – O fornecimento será efetuado mediante expedição da Autorização Ordem de Serviço, (ou 

instrumento equivalente), do qual constará a data de expedição, especificações, quantitativo e local 

do serviço da instalação em conformidade com as especificações constantes no Anexo I. 

 

3.1.1 Integrara a Autorização via Ordem de Serviço o Empenho respectivo a despesa. 

 

3.1.2 Recebida a Autorização via Ordem de Serviço, deverá a CONTRATADA entregar a(s) 

Instalação(s) solicitado(s) junto as Secretarias em até 5 dias úteis. 

 

3.1.3 O(s) Serviço(s) de instalação deverá (ão) atender as especificações e quantidades previstas 

no Anexo I do Edital. 

 

3.1.4 A empresa vencedora deverá disponibilizar a implantação da internet, nas Diversas 

Secretarias, equipe própria ou profissional devidamente credenciada e apta, para a boa execução 

dos serviços, após a assinatura do contrato. 

 

3.1.5 Garantir ao Município da diversas Secretarias o bom funcionamento e desempenho da 

internet após a instalação; 

 

3.1.6 A empresa vencedora se compromete a não divulgar a terceiros não autorizados pela 

municipalidade informações constantes de seu banco de dados cadastrais. 

 

3.2 O prazo máximo de execução, implantação de todos serviços não poderá exceder 90 

(noventa) dias, a contar da assinatura da emissão da Ordem de Serviço. 

 

3.3 Prestação de serviços de disponibilização de link de internet banda larga via rádio ou fibra, nas 

velocidades abaixo relacionadas, envolvendo transferência e manutenção de circuitos de dados de 

internet.  

A CONTRATADA deverá atender os seguintes requisitos: 

 

3.4 Garantir o fornecimento de mão de obra, instalação e configuração dos equipamentos (No caso 

de link via rádio: antena com frequência 5,8 GHz - mínimo 22Dbi - suportes para fixação do 

equipamento, cabos e todos os demais materiais) necessários para a chegada do link em no mínimo 

1 computador ou roteador de cada unidade, em regime de comodato, para transmissão e recepção de 

dados, compatível com a velocidade e distâncias necessárias, em conformidade com a Anatel, sem 

nenhum custo de instalação;  

 

3.4.1 Todos os equipamentos fornecidos devem ser de uso exclusivo para a 

CONTRATANTE; 

 

3.4.2 Todos os materiais e equipamentos deverão ser novos e com garantia de fabricação; 
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3.4.3 Serão recusados os produtos que não estejam em perfeito estado e que não atendam as 

especificações constantes neste termo e/ou que não estejam adequados para consumo; 

 

 

3.5 A CONTRATADA deverá garantir um nível de qualidade de serviço que garanta os seguintes 

padrões de desempenho ou superiores:  

a) Conexões simétricas com as velocidades de DOWNLOADS e UPLOADS citadas em 

relação abaixo, com garantia de banda mínima de 80% para link de banda larga, latência 

média no backbone mínimo de 3ms, perda máxima de pacote 10%, Banda mínima 

sustentada da conexão equivalente a 80% da banda passante; 

 

3.6 A CONTRATADA não poderá bloquear, limitar ou filtrar de forma alguma o tráfego de entrada 

ou de saída dos links, exceto por solicitação expressa do CONTRATANTE; 

  

3.7 Onde houver disponibilidade, deve-se optar pelo link via fibra, tanto para o comprimento 

inicial do contrato quanto em possíveis casos de mudança de endereço 

 

3.8 O prazo máximo para instalação de novos pontos de acesso, nos quais a empresa não possui rede 

instalada, não poderá ultrapassar 15 (quinze) dias uteis, contados a partir da data de solicitação via 

Ordem de Serviço do Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de 

Mairinque após a confirmação de viabilidade técnica por parte da contratada. 

 

3.9 prazo máximo para mudança de endereço de pontos de acesso instalados não poderá ultrapassar 

05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de solicitação via Ordem de Serviço do Departamento 

de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Mairinque; 

 

3.10 Necessidades de mudança de endereço de pontos de acesso já instalados não terão custo de 

instalação; 

 

3.11 Cada instalação de novos pontos de acesso ou transferência de endereço de pontos já instalados 

deverá ser efetuada mediante solicitação por escrito (Ordem de Serviço), formalizada pelo 

Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Mairinque, dela devendo 

constar: a data, a quantidade pretendida, o local para instalação, o prazo e a assinatura do 

responsável, sendo efetuado diretamente a empresa contratada, contendo o número de referência da 

Ata; 

 

3.12 A CONTRATADA poderá justificar uma possível inviabilidade técnica de instalação 

apresentando relatório técnico formal; 
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3.13 O recebimento dos serviços se efetivará em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, 

mediante recibo, definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade, características, 

especificações dos serviços, e consequente aceitação pela equipe responsável, no prazo máximo de 

05 (cinco) dias, mediante “Termo de Aceite Definitivo”; 

 

3.14 O suporte técnico no atendimento de reparo, configuração, substituição de equipamentos 

queimados ou com defeito deverá ser em horário comercial, obedecendo o horário de funcionamento 

de cada Unidade da CONTRATANTE;  

 

3.15 O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 08 (oito) horas úteis, contado a 

partir da solicitação feita pelo Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal 

de Mairinque via telefone, e-mail ou ofício;  

 

3.16 O prazo máximo para reativação do serviço não poderá ultrapassar 08 (oito) horas, contado a 

partir do início do atendimento;  

 

3.17 Entende-se por início do atendimento à hora de chegada do técnico na Unidade da 

CONTRATANTE ou a constatação de intervenção do técnico nos equipamentos; 

 

3.18 Prestar todos os serviços de manutenção corretiva, assegurando o padrão necessário de 

transmissão, bem como a aplicação de correções e de "patches" de segurança, exceto nos bens de 

propriedade da CONTRATANTE; 

 

3.19 Comunicar com antecedência de 02 (dois) dias, quando necessária, a visita de funcionários que 

executarão os serviços de manutenção preventiva nas instalações do CONTRATANTE; 

 

3.20 Em caso de interrupção ou degradação da qualidade do serviço, a CONTRATADA deve 

descontar da assinatura o valor proporcional ao número de horas ou fração superior a trinta minutos. 

A necessidade de interrupção ou degradação do serviço por motivo de manutenção, ampliação da 

rede ou similares deve ser comunicada à CONTRATANTE, com antecedência mínima de uma 

semana, devendo ser concedido abatimento na assinatura à razão de um trinta avos por dia ou fração 

superior a quatro horas. O desconto deverá ser efetuado no próximo documento de cobrança em 

aberto; 

 

3.21 Garantir a disponibilidade dos recursos alocados para a prestação do serviço durante a vigência 

do contrato; 

 

3.22 A CONTRATADA deverá possuir Termo de Autorização para a prestação de Serviço 

Comunicação Multimídia (SCM) outorgado pela ANATEL; 
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3.23 Os planos de internet e pontos de instalação, conforme planilha de especificações e 

quantitativos, poderão sofrer alterações conforme necessidade da municipalidade. 

 

 

CLAÚSULA 04. DA REVISÃO E DO REALINHAMNETO DE PREÇOS 

 

4.1. Caso haja prorrogação do presente contrato, os preços serão revisado conforme o indicie IPCA-

IBGE, contando da data de sua publicação na imprensa oficial. 

  

4.2. Durante a vigência deste contrato, poderá ocorrer que os preços dos serviços licitados fiquem 

superiores aos praticados no mercado sendo que, neste caso, independente de solicitação da 

CONTRATADA, o preço dos serviços licitados e constante no contrato poderá ser revisto em 

decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão responsável 

convocar a CONTRADA para estabelecer o novo valor. 

 

4.3. Os preços dos serviços licitados poderão ser majorados mediante solicitação da 

CONTRATADA, desde que seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a 

variação anormal de preços do mercado. 

 

4.4. Os novos preços somente serão válidos após a sua publicação no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo e retroagirão à data do pedido de adequação de preços formulado pela CONTRATADA, 

para efeito do pagamento de fornecimento porventura contratado após o citado pedido. 

 

CLÁUSULA 05. DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES. 

 

5.1.1 – São obrigações da CONTRATADA, além das previstas neste contrato e na proposta 

apresentada no certame, as seguintes: 

 

5.1.2 – Não será permitida a subcontratação, salvo quando plenamente justificada e autorizada 

por escrito pela Prefeitura devendo a subcontratada estar devidamente qualificada, regularizada e 

habilitada nos termos do Edital.  

 

15.1.3 – A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento das normas de segurança do 

trabalho, adotando para tanto todas as medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos 

ou prejuízos que vier a causar a terceiros, em decorrência do fornecimento, seja por ato próprio 

ou de seus prepostos, sem qualquer responsabilidades ou ônus para a Prefeitura por indenizações 

ou ressarcimentos devidos.  

 

5.1.4 - Além das responsabilidades estabelecidas na Lei 8.666/93, com suas alterações e no 

Pregão Presencial, a CONTRATADA será responsável por todas as obrigações e despesas 

relacionadas ao fornecimento da(s) internet(s), tais como transporte, garantias, obrigações 

trabalhistas, previdenciárias ou securitárias, relativas ao pessoal que será empregado no 

fornecimento do(s) material (ais). A Prefeitura não assumirá, em nenhuma hipótese, qualquer 

obrigação trabalhista decorrente da execução do fornecimento. 

 

5.1.5 - Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA os encargos, impostos e taxas, o 

cumprimento integral da Legislação Trabalhista, Lei 6514/77, Portaria 3214/78 especialmente os 

dispositivos da NR 18, a observância e cumprimento do o disposto no artigo 7º inciso 33 da 
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Constituição Federal com a redação dada pela Lei 9.854/00 e ainda o cumprimento de 

convenções ou acordos coletivos que tenham incidência no município de Mairinque e demais 

responsabilidades decorrentes do objeto deste edital.  

 

5.1.6 - A CONTRATADA será responsável por acidentes ocorridos com terceiros envolvidos na 

operação, bem como o ressarcimento dos danos.  

 

5.1.7 - Durante a vigência do contrato, é obrigação da CONTRATADA manter todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas para a licitação, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas.  

 

5.1.8 - A CONTRATADA é responsável por todas as obrigações e despesas relacionadas aos 

serviços que vier a prestar.  

 

CLÁUSULA 06. – DOS PAGAMENTOS  

 

6.1 – Após a aprovação da instalação do link de internet e constatado seus devido funcionamento 

pelo Departamento de TI, a CONTRATADA emitirá a Fatura ou Nota Fiscal, em conformidade com 

os serviços prestados. 

 

6.2 – As Secretarias terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da apresentação da fatura ou nota 

fiscal, para aceitá-la ou rejeitá-la. 

 

6.2.1. Deverá constar no documento fiscal o n.º do Processo, n.º do empenho, bem como Banco, 

n.º da Agência Bancária e n.º da Conta Corrente, sem os quais o pagamento ficará retido por 

falta de informação fundamental. 

 

6.2.2 Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento 

previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentação do documento corrigido. 

 

6.2.3. A CONTRATADA não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá 

tolerar os possíveis atrasos de pagamentos, nos termos previstos no artigo 78, inciso XV, da Lei. 

 

6.3 – A fatura ou nota fiscal não aprovada pelas Secretarias serão devolvidas à Contratada da ata 

para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 

estabelecido no subitem 6.2, a partir da data de sua reapresentação. 

 

6.4 – A devolução da fatura ou nota fiscal não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para 

que a CONTRATADA suspenda a prestação do serviço ou conexão da internet 

 

6.5 – A Prefeitura efetuará o pagamento em até 30 (vinte) dias após a entrega, acompanhado da Nota 

Fiscal ou nota fiscal eletrônica (Protocolo ICMS 42 de 03.07.2009), se for o caso e devidamente 

conferida pelo setor requisitante, estando a prestação de serviço de acordo com a aceitabilidade do 

setor requisitante, observando as exigências deste edital. 

 

6.6 - Serão de inteira responsabilidade da licitante CONTRATADA os encargos, impostos e taxas 

decorrentes do objeto deste edital. 
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6.7 – Não será permitido nenhum tipo de pagamento antecipado. 

 

6.8 - A CONTRATADA terá direito à atualização financeira dos valores não pagos após prazo 

estabelecido do item 6.5 até a data do efetivo pagamento, os quais serão corrigidos pela variação do 

IPCA, bem como, penalização no valor de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) sobre a parcela 

devida. A Prefeitura não fará antecipação de pagamentos, mas poderá compensar eventuais valores 

devidos à Detentora, com créditos que eventualmente a municipalidade venha a ter, exclusivamente 

no montante dos valores apurados. 

 

 

CLÁUSULA 07. – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

7.1. - Constituem motivos para a rescisão do contrato, além das situações referidas nos artigos 77 e 

78 da Lei 8.666/93 e suas alterações: 

 

7.1.1 - PELA PREFEITURA QUANDO: 

 

7.1.1.1 – A CONTRATADA não cumprir as obrigações constantes deste contrato; 

 

7.1.1.2 - A CONTRATADA não retirar o Pedido de Serviço, no prazo estabelecido, e a 

Prefeitura não aceitar sua justificativa; 

 

7.1.1.3 - A CONTRATADA der causa a rescisão administrativa de contrato (ou 

instrumento equivalente), a critério da Prefeitura; 

 

7.1.1.4. - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato (ou 

instrumento equivalente), se assim for decidido pela Prefeitura; 

 

7.1.1.5. - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

 

7.1.1.6. - Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 

Prefeitura; 

 

7.1.2 - PELA CONTRATADA: 

 

7.1.2.1 Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitada de cumprir 

as exigências deste contrato, ou, a juízo da Prefeitura, quando comprovada a ocorrência 

de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei nº 8.666/93, e 

alterações posteriores. 

 

7.1.2.2 A comunicação da rescisão deste contrato, nos casos previstos nesta Cláusula, será 

feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 

comprovante ao processo de administração do presente contrato. 

 

7.1.2.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, do Município e Jornal de 

grande circulação no Município e no Estado, considerando-se, assim, para todos os efeitos, 

rescindido o contrato.  
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7.1.2.4 A solicitação da CONTRATADA para rescisão do contrato deverá ser formulada com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Administração a aplicação das 

penalidades previstas neste contrato, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

 

CLÁUSULA 8.  DAS PENALIDADES 

 

8.1 - A desistência da proposta, a não assinatura do Contrato e do Termo de Ciência e Notificação 

no prazo fixado neste edital e a declaração de que cumpre os requisitos de habilitação e não os 

cumprir ensejará: 

 

8.1.1. Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total da proposta; 

 

8.1.2. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de 

Mairinque e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores 

do Município de Mairinque pelo período de 2(dois) anos. 

 

8.2 Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, o 

não cumprimento, por parte da empresa CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou a 

infringência de preceitos legais pertinentes ensejará, segundo a gravidade da falta, as aplicação das 

seguintes penalidades: 

 

8.2.1. Advertência, que será registrada no nome da empresa no Cadastro de Fornecedores do 

Município de Mairinque; 

 

 8.2.2 - Multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor total da nota de empenho, por dia de atraso 

na prestação do serviço, até 10(dez) dias, após o que será aplicada a multa prevista no item 

8.2.2.1. 

 

8.2.2.1. Decorridos os dez dias previstos no item 8.2.2 ou em caso de falta grave ou reincidência 

dos motivos que levaram a Prefeitura a aplicar as sanções previstas neste edital, o contrato será 

rescindido, caso em que será cobrada a multa de 20% (vinte por cento) sobre seu valor bem 

como será aplicada a pena de Suspensão do Direito de Licitar e contratar com a Prefeitura de 

Mairinque pelo prazo de 2(dois) anos; 

 

 

8.2.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho por inexecução 

parcial das obrigações assumidas sem prejuízo da rescisão do contrato, no caso de reincidência e 

suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque, bem como o 

impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos; 

 

8.2.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da nota de empenho por inexecução total 

das obrigações assumidas sem prejuízo da rescisão do contrato e suspensão temporária ao direito 

de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque, bem como o impedimento de com ela 

contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos; 
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8.2.6. A Suspensão do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque será aplicada 

também ao(s) licitante(s) que retarde(em) a execução do pregão, causando tumulto, 

desrespeitando o Pregoeiro ou outro membro da comissão de licitação, faltando com urbanidade 

com os outros licitantes, atendendo celulares durante os lances, fumando, estando alcoolizado, 

saindo da sala sem justificativa ou passar informações do ato para outrem e ou, outra conduta que 

o Pregoeiro entenda com desrespeitosa ou indigna para a ocasião. 

 

 

8.2.7. Declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave dolosa tais 

como apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer fraude, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida reabilitação perante 

a Prefeitura Municipal de Mairinque, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

 

8.3. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da empresa 

Contratada se for o caso, ou cobrada administrativa ou judicialmente. 

 

 

8.4. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a 

sua aplicação não exime a empresa CONTRATADA da reparação das eventuais perdas e danos que 

seu ato venha acarretar à Prefeitura Municipal de Mairinque. 

 

 

8.5. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 

cabíveis inclusive a suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o 

Município de Mairinque e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de 

Fornecedores do Município de Mairinque, pelo período de 2 (dois) anos. 

 

 

8.6. A advertência e a anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores poderão ser aplicadas quando 

ocorrer descumprimento das obrigações editalícias ou das obrigações assumidas no Contrato, 

ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados, desde 

que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de 

inidoneidade. 

 

 

8.7. Sem prejuízo das sanções previstas no item 8 e subitens, poderão ser aplicada à inadimplente 

outras contidas na Legislação mencionada. 

 

 

8.8. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, sem prejuízo das multas e demais sanções, 

inclusive penais, se for o caso, pelo conhecimento de fato superveniente ou circunstância 

desabonadora da empresa ou dos seus sócios. 

 

 

8.9. A rescisão dar-se-á também, se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 e incisos 

da mesma Lei. 
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8.10. Os casos cancelamento de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

 

8.11. A aplicação das penalidades previstas neste edital e na LEI não exonera a inadimplente de 

eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar. 

 

8.12. As multas não impedirão o cancelamento unilateral, nem prejudicarão a aplicação do disposto 

nos artigos 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93 e alterações. 

 

 

8.13. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 

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

  

 

CLÁUSULA 9.  DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO. 

 

 

9.1. Em caso de rescisão, a CONTRATADA reconhece integralmente os direitos da Prefeitura 

previstos no artigo 77 e seguintes da Lei 8.666/93, sem prejuízo de indenização por perdas e danos 

que a rescisão possa acarretar. 

 

 

CLÁUSULA 10. DA VINCULAÇÃO 

 

 

10.1. O presente instrumento fica vinculado ao Pregão Presencial nº 025/2018, e a proposta da 

CONTRATADA que integra o presente contrato. 

 

 

CLÁUSULA 11. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

 

 11.1. O presente contrato é regido pelas normas da Lei do Pregão e de Licitações e Contratos, além 

de, nas omissões, ser subsidiariamente regulado pelos Códigos Civil e de Defesa do Consumidor. 

 

 

 

CLÁUSULA 12. DAS CONDIÇÕES DA HABILITAÇÃO 

 

 

 12.1. Fica a CONTRATADA obrigada a manter as condições de habilitação e de qualificação 

exigidas durante o prazo de vigência desta ata. 
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CLÁUSULA 13. DOS VALORES E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

13.1 Pela execução efetiva dos serviços ora pactuados, serão devidos pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA o valor Global de R$ XX.XXX,XX, pagos de acordo com as condições 

estabelecidas neste contrato e no Edital. 

 

CLÁUSULA 14. DO FORO 

 

14.1. Elegem o Foro da Comarca de Mairinque para solução de quaisquer dúvidas oriundas do 

presente contrato. 

 

E, por estar assim justo e contratado, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo viram e assistiram, para todos os 

efeitos legais. 

 

 

Mairinque, __ de____________ de 2018. 

 

 

 

 

Ovidio Alexandre Azzini 

Prefeito 

 

 

.............................. 

CONTRATADA 
 

 

Testemunhas: 

 

 

 

01) _______________________________                02) _______________________________ 
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ANEXO X 

Pregão Presencial nº 025/2018 

 

============================================================== 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

============================================================== 

 

 

CONTRATANTE: _________________________________________________ 

CONTRATADO: __________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________ 

OBJETO: _______________________________________________________ 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*) ________________________________________ 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 

01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 

do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o 

artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá 

ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________________ 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

Pela CONTRATADA: 
Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________  

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Advogado:  

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO XI 

Pregão Presencial nº 025/2018 

 

============================================================== 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

============================================================== 

 

CONTRATANTE: 

CNPJ Nº: 

CONTRATADA: 

CNPJ Nº: 

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 

DATA DA ASSINATURA: 

VIGÊNCIA: 

OBJETO: 

VALOR (R$): 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, 

que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no 

respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

 

LOCAL e DATA: 

RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura) 
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ANEXO XII 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2018 

 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA 

Eu Sr(a) _______________________________________________________, inscrito no RG sob o 

nº. __________________________________ e CPF/MF sob o n___________________________, 

Representante Legal da Empresa: _______________________________________________, 

inscrita no C.N.P.J/M.F sob o nº ______________________________, com sede na Cidade de 

______________________, na Rua/Av.______________________ nº _____ - Bairro: 

__________________, que visitamos os locais a serem realizados os serviços, e DECLARAMOS 

que temos pleno conhecimento de todas as eventuais dificuldades que poderão surgir quando da 

Prestação de serviços, assumindo integral responsabilidade pela perfeita realização dos serviços e 

pelo cumprimento de todas as obrigações objeto da licitação, tais como: a qualidade de  velocidade 

alcance da banda larga, alcance da implantação da banda larga, salvo se em decorrência de motivos 

alheio a sua vontade, ou advindo da Administração Pública. 

_______________________, _____ de _______________________ de 2018. 

 

Serviço Local Secretaria 
Velocidade 
Atendida 

Tipo de Banda Larga 
Fibra/Radio 

Banda Larga 2Mbps E.M. Cesira José Maria A. Siedler Educação   

Banda Larga 2Mbps E.M. Denise Gama Granito Educação   

Banda Larga 2Mbps E.M. Dona Ida Pansoni Zaparoli Educação   

Banda Larga 2Mbps E.M. Silvia Helena Garcia Martins  Educação   

Banda Larga 2Mbps E.M. Augusta Camargo Martins do Carmo Educação   

Banda Larga 2Mbps E.M. Modesta Jianelli Russo Educação   

Banda Larga 2Mbps E.M. Olga Barbieri Educação   

Banda Larga 2Mbps E.M. Prof. Manoel Martins Villaça Educação   

Banda Larga 2Mbps E.M. Profª Maria Helena Chesine Educação   

Banda Larga 2Mbps E.M. Profª Neuza Maria Bertoncelo Educação   

Banda Larga 2Mbps E.M. Profª Thereza Caramante Chesine Educação   

Banda Larga 2Mbps E.M. Thereza Cristina Whitaker R. de Lima Educação   
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Serviço Local Secretaria 
Velocidade 
Atendida 

Tipo de Banda Larga 
Fibra/Radio 

Banda Larga 2Mbps Biblioteca Educação   

Banda Larga 2Mbps E.M. Benedito Euzébio Cruz Educação   

Banda Larga 2Mbps E.M. Felipe Lutfalla Educação   

Banda Larga 2Mbps E.M. Profª. Rita de Cássia Mello Educação   

Banda Larga 2Mbps E.M. Malviane de Cassia Aguiar Educação   

Banda Larga 2Mbps Grupamento Munic. de Bombeiros  Gabinete   

Banda Larga 2Mbps Velório Municipal Obras   

Banda Larga 2Mbps UBS BARRETO ALTO Saúde   

Banda Larga 2Mbps UBS MOREIRAS Saúde   

 

Serviço Local Secretaria 
Velocidade 
Atendida 

Tipo de Banda Larga 
Fibra/Radio 

Banda Larga 5Mbps SUB PREFEITURA DONA CATARINA Gabinete    

 

Serviço Local Secretaria 
Velocidade 
Atendida 

Tipo de Banda Larga 
Fibra/Radio 

Banda Larga 8Mbps CEO / Conselho Municipal de Saúde Saúde    

 

 

Serviço Local Secretaria 
Velocidade 
Atendida  

Fibra/Radio 

Banda Larga 20Mbps UBS VITÓRIA BAIXO Saúde   

 

 

Assinatura do Responsável Legal/Procurador e Carimbo do C.N.P.J. 

 

Assinatura do Responsável PM 

Serviço Local Secretaria 
Velocidade 
Atendida  

Tipo de Banda Larga 
Fibra/Radio 

Banda Larga 10Mbps UBS DONA CATARINA Saúde 
 

 

Banda Larga 10Mbps UBS PORTA DO SOL Saúde 
 

 

Banda Larga 10Mbps UBS BARRETO BAIXO Saúde 
 

 

Banda Larga 10Mbps UBS TRÊS LAGOINHAS Saúde 
 

 

Banda Larga 10Mbps PA - Monitoramento de Segurança Saúde    
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