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PREÂMBULO 
 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA – ME/EPP (LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) 
EDITAL Nº 01/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 
PROCESSO Nº 01/2017 
DATA DA REALIZAÇÃO: 13/03/2017 
HORÁRIO: A PARTIR DAS 09:00 HORAS 
LOCAL: RUA NELSON DOMINGOS MADEIRA, Nº 300, PARQUE ELDORADO, 
BEBEDOURO/SP. 
 
 
O INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO “VICTÓRIO 
CARDASSI”, mediante a Presidente da Comissão de Licitação designado pela Portaria nº 
64/2016, publicada na Secretaria desta Autarquia, torna público para conhecimento dos 
interessados, que realizará às 09:00 horas do dia 13 de março de 2017, na sala de 
reuniões da Divisão de Despesas - Setor de Licitação, de seu edifício, situado na Rua 
Nelson Domingos Madeira, 300 Parque Eldorado, neste Município, licitação na modalidade 
de PREGÃO PRESENCIAL, do Tipo “Menor Preço Global”, conforme descrito neste Edital 
e seus Anexos. O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei 
Federal nº 10.520/2002, o Decreto Municipal nº 6.408/2006 e demais legislações 
correlatas que regulamentam a licitação na modalidade de Pregão Presencial, bem como, 
aplicar-se-ão subsidiariamente as normas constantes da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 
 
Os recursos financeiros serão atendidos pelas verbas próprias do orçamento vigente, 
através da dotação orçamentária nº 13.01.01 3.3.90.39.97 12 364 2005 2068, e por conta da 
dotação orçamentária específica a ser consignada no orçamento seguinte, suplementadas 
se necessário for. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, 
que dele fazem parte integrante. 
   
Os envelopes contendo a proposta e os documentos para 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. 
 
A sessão de processamento do Pregão Presencial será realizada no Instituto Municipal de 
Ensino Superior de Bebedouro “Victório Cardassi”,aqui denominado IMESB, com endereço 
na Rua Nelson Domingos Madeira, 300 Parque Eldorado, neste Município, iniciando-se no 
dia 13 de março de 2017, às 09:00 horas, e será conduzido pelo Pregoeiro com o auxílio 
da Equipe de Apoio, designada pela Portaria n° 64/2016. 
 
1.- DO OBJETO 
 
Constitui objeto da presente licitação a Contratação de Empresa Especializada para 
Prestação de Serviços de Disponibilização, Instalação, Configuração, Manutenção e 
Suporte Técnico de Link de Acesso a Internet para o Instituto Municipal de Ensino 
Superior de Bebedouro “Victório Cardassi”, e em conformidade com o discriminado nos 
Anexos: I - Proposta de Preços, II - Especificações Técnicas, VII - Minuta do Contrato e 
nas especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos. 
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2.- DA PARTICIPAÇÃO 
 
Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste 
Edital. 

 
3.- DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1.- Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 
3.1.1.- tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, devidamente 
autenticado, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 

 
3.1.2.- tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular 
devidamente autenticada, da qual constem poderes específicos para formular lances, 
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os 
indicados no subitem 3.1.1., que comprove os poderes do mandante para a outorga.  
 
3.2.- Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 7.13. do item 7. deste 
Edital, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar expressa 
no documento apresentado em cumprimento às disposições do subitem 3.1.1. deste item. 
 
3.3.- O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 
de identificação que contenha foto. 
 
3.4.- Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo 
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
 
3.5.- A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
 
3.6.- No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a Sessão de Processamento do 
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com 
duração máxima de 30 (trinta) minutos. 
 
3.7.- A partir do momento em que o Pregoeiro proceder à abertura do primeiro envelope, 
não mais serão admitidas novas licitantes. 
 
4.- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 
AOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO 
 
4.1.- A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços 
e os Documentos para Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro e em 
conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário já determinado. 
 
4.2.- Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou publicação em órgão 
da Imprensa Oficial. 
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4.3.- A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos para Habilitação, de acordo 
com modelo estabelecido no Anexo III, do Edital, deverá ser apresentada fora dos 
Envelopes nº 1 - Proposta de Preços e nº 2 - Documentos para Habilitação. 
 
4.4.- Os envelopes nº 1 - Proposta de Preços e nº 2 - Documentos para Habilitação, que 
serão recebidos pelo Pregoeiro após o credenciamento dos representantes, deverão ser 
apresentados, separadamente, fechados e indevassáveis, contendo, em sua parte externa, 
os seguintes dizeres, respectivamente: 
 
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR BEBEDOURO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
 
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR BEBEDOURO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
 
4.5.- No início da sessão, os interessados deverão comprovar, por meio de instrumento 
próprio, conforme item 3, deste Edital, poderes para formulação de lances verbais, 
descontos e para a prática dos demais atos do certame. 
 
4.6.- Encerrada a etapa de credenciamento, e depois de recebidos os envelopes nº 1 - 
Proposta de Preços e nº 2 - Documentos para Habilitação, o Pregoeiro procederá à abertura 
dos envelopes contendo a Proposta de Preços. 
 
 
5.- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1.- A proposta, nos termos do subitem 4.4 do item 4, deverá ser apresentada datilografada 
ou digitada, respeitado o vernáculo, sem emendas nem rasuras; ao final ser identificada e 
assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, neste caso, juntando-se a 
procuração, devendo conter: 
 
5.1.1.- razão social, endereço, CNPJ, inscrição estadual ou municipal; 
 
5.1.2.- número do Pregão Presencial; 
 
5.1.3.- descrição, de forma clara e sucinta, do objeto da presente licitação, em conformidade 
com as especificações constantes do item 1 - Do Objeto deste Edital, desde já solicitadas no 
Anexo I; 
 
 
5.1.4.- preços mensal e global dos serviços, fixos e irreajustáveis, expressos em moeda 
nacional corrente. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as 
despesas e custos, como por exemplo: tributos de qualquer natureza e todas as despesas, 
diretas ou indiretas, relacionadas com os serviços do objeto da presente licitação, além da 
disponibilização, instalação, manutenção e suporte técnico de link de acesso a internet para 
o IMESB, em perfeito funcionamento; 
 

http://www.imesb.br/


 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fone: (17) 3345-9366 
Site: www.imesb.br  | E-mail: secretaria@imesb.br 
Facebook: www.facebook.com/imesb | Twitter: www.twitter.com/imesbvc 
Rua Nelson Domingos Madeira, 300 – Parque Eldorado - Bebedouro/SP – CEP: 14706-124 

 

Autarquia criada pela lei municipal, n. º 1.612 

Regulamentada pelo Decreto nº. 1955 (25/06/1987) 
CNPJ nº. 57.725.681/0001-72. 

 

5.1.5.- prazo de vigência para prestação dos serviços é de 12 (doze) meses; 
 
5.1.6.- prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
contados da data de encerramento da licitação. 
 
5.2.- Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de 
validade, não sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte do 
proponente. 
 
5.3.- Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se 
sujeitando às cláusulas e condições do presente Edital. 
 
5.4.- Se por falha do proponente, a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será 
considerada válida por 60 (sessenta) dias, independentemente de qualquer outra 
manifestação. 
 
6.- DO ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
6.1.- O Envelope nº 2 - Documentos para Habilitação - deverá conter os documentos a 
seguir relacionados, os quais dizem respeito à: 
 
6.1.1.- HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
6.1.1.1.- Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
6.1.1.2.- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
 
6.1.1.3.- Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 
ações, acompanhados da documentação mencionada no subitem “6.1.1.2”; 
 
6.1.1.4.- Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
 
6.1.1.5.- Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 

 

6.1.1.6.- Os documentos relacionados nos subitens "6.1.1.1" a "6.1.1.4" não precisarão 
constar do Envelope nº 2 - Documentos de Habilitação, se tiverem sido apresentados para o 
credenciamento neste Pregão. 
 
6.1.2.- REGULARIDADE FISCAL 
 
6.1.2.1.- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
6.1.2.2.- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se 
houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto do certame; 
 
6.1.2.3.- Provas de regularidade, em plena validade, para com: 
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6.1.2.3.1.- a Fazenda Federal (consistindo em Certidão Negativa de Tributos e 
Contribuições Federais e Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União, expedida pela 
Procuradoria da Fazenda Nacional, ou, Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União); 
 
6.1.2.3.2.- a Fazenda Estadual (Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa do Estado); 

 

6.1.2.3.3.- a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários e Imobiliários, do domicílio ou sede do 
licitante e em nome do mesmo); 

 

6.1.2.3.3.1.- a prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos Tributos 
Imobiliários, deverá ser feita mediante apresentação de Certidão Negativa de Tributos 
Imobiliários em nome da licitante, expedida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede 
da mesma. No caso da licitante não possuir imóveis em seu nome, a mesma deverá 
apresentar certidão negativa, expedida pela Prefeitura Municipal de seu domicílio ou sede, 
comprovando esta situação. As provas de regularidades relativas aos tributos mobiliários e 
imobiliários poderão constar de uma certidão única ou de documentos separados. 

 
6.1.2.3.4.- Comprovação de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), através de 
Certidão Negativa de Débitos (CND) ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 
 
6.1.2.3.5.- Comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), através do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) ou do documento 
denominado “Situação de Regularidade do Empregador”, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, com prazo de validade em vigor na 
data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes. 
 
6.1.3.- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, 
com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias, contados da data de 
apresentação da proposta; 
 
6.1.4.- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
6.1.4.1.- Atestado(s) ou certidão(ões), em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, que comprove(m) o fornecimento anterior do objeto licitado, em 
qualquer quantidade. 
 
6.1.4.2.- Termo de Autorização outorgado pela Anatel para prestação dos serviços licitado. 
 
6.1.5.- OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 
6.1.5.1.- Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, 
que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou 
suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência 
de fatos supervenientes (Anexo IV); 
 
6.1.5.2.- Declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (Anexo V). 
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6.2.- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
 
6.2.1.- A documentação exigida poderá ser apresentada no original ou através de cópia, 
produzida por qualquer processo de reprodução, autenticada por cartório competente, 
publicação em órgão da Imprensa Oficial, ou então, através de impresso informatizado 
obtido via Internet, com data de expedição não anterior a 60 (sessenta) dias da data de 
encerramento da licitação, se outro prazo de validade não constar dos documentos. 
 
6.2.2.- Não será permitida a participação de pessoas físicas ou jurídicas reunidas em 
consórcio e ainda daquelas que estejam cumprindo suspensão temporária ou tenham sido 
declaradas inidôneas pela Administração Pública. 
 
6.2.3.- Serão inabilitadas as empresas que apresentarem em desacordo, os documentos 
necessários à habilitação, bem como as empresas que estiverem sob processo de falência 
ou concordata e as que estiverem cumprindo as penalidades previstas nos incisos III e IV, 
do artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores. 
 
6.2.4.- Se a documentação para habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente 
inabilitado. 
 
6.2.5.- Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome da licitante 
e, preferencialmente, com número de CNPJ. Se a licitante for matriz, todos os documentos 
deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverão estar em nome 
da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem 
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os 
estabelecimentos da empresa. 
 
 
7.- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
7.1.- No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com 
duração mínima de 30 (trinta) minutos. 

 

7.2.- Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração de Pleno 
Atendimento aos Requisitos para Habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III, 
do Edital e, em envelopes separados, a Proposta de Preços e os Documentos para 
Habilitação. 
 
7.2.1.- Iniciada a abertura do primeiro Envelope nº 1 - Proposta de Preços, estará encerrado 
o credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes 
no certame. 
 

7.3.- A análise das propostas, pelo Pregoeiro, visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
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7.3.1.- cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e às condições fixadas no 
Edital; 
 
7.3.2.- que apresentem preços baseados exclusivamente em proposta das demais licitantes. 
 
7.4.- No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no 
caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções 
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

 
7.5.- Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 
licitantes. 

 
7.6.- As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
 
7.6.1.- seleção da proposta de menor preço global e das demais com preços até 10% (dez 
por cento) superiores àquela; 
 
7.6.2.- não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida no subitem anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 
(três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes; 
 
7.6.3.- para efeito de seleção será considerado o preço global do ITEM. 
 
7.7.- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 
empate de preços. 
 
7.7.1.- A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances. 
 
 
7.8.- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, em reais, 
inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances, de 
1% (um por cento), aplicável, inclusive, em relação ao primeiro. 
 
 
7.9.- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, não 
implicará na exclusão da licitante na etapa de lances verbais, podendo voltar a ofertá-lo nas 
rodadas subseqüentes. 
 
7.10.- Não haverá limite de rodadas para apresentação de lances. 
 
7.11.- Os representantes dos licitantes poderão comunicar-se livremente com suas sedes 
por meio de telefones celulares, desde que não atrapalhem o bom andamento da sessão de 
processamento do pregão. 
 
7.12.- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances. 
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7.13.- Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se 
para as selecionadas o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será 
assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à 
contratação, observados as seguintes condições: 
 
7.13.1.- O Pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora 
da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% 
(cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior 
ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito 
de preferência. 
 
7.13.1.1.- A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas 
empatadas, nas condições do subitem 7.13.1. 
 
7.13.2.- Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 
classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a 
ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos 
valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 7.13.1. 
 
 
7.13.3.- Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o 
subitem 7.13, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o 
direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço. 
 
7.14.- O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base 
nas disposições dos subitens 7.13.1 e 7.13.2, ou, na falta desta, com base na classificação 
de que trata o subitem 7.13, com vistas à redução do preço. 
 
7.15.- Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 
 
7.15.1.- A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, 
que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 
 
7.16.- Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 

 
7.17.- Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre 
a habilitação, inclusive mediante: 
 
7.17.1.- substituição e apresentação de documentos, ou 
 
7.17.2.- verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
 
7.18.- A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
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7.19.- A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
 
7.20.- Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será exigida 
comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos documentos 
indicados no subitem 6.1.2.- REGULARIDADE FISCAL deste Edital, ainda que os mesmos 
veiculem restrições impeditivas à referida comprovação. 

 
7.20.1.- Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições do 
subitem 7.20 deste item deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 
7.20.2.- A comprovação de que trata o subitem 7.20.1. deste item, deverá ser efetuada 
mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com 
efeitos de negativas, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir do momento em que 
a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
Administração. 

 
7.21.- Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora dos itens para os quais apresentou melhor 
proposta. 
 
7.22.- Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 
7.13. deste item, examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu 
autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições para 
habilitação e assim, sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor 
atenda aos requisitos para habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
 
8.- DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
8.1.- No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para 
apresentação de suas razões recursais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas 
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término 
do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 
8.2.- Não será admitida a fundamentação de recursos por intermédio de fac-símile ou via e-
mail. 
 
8.3.- A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência 
do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante 
vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
 

8.4.- Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 
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8.5.- 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. 
 
8.6.- O recurso terá efeito suspensivo para o item respectivo, e o seu acolhimento importará 
a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
8.7.- A adjudicação será feita por ITEM. 
 
8.8.- Nos eventuais recursos, a Recorrente deverá observar o seguinte: 
 
8.8.1.- somente serão válidos os documentos originais; 
 
8.8.2.- as razões deverão ser protocoladas na Secretaria do IMESB, com endereço à Rua 
Nelson Domingos Madeira nº 300, Parque Eldorado, Bebedouro/SP.; 
 
8.8.3.- não protocolando na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o teor das citadas 
razões. 
 
8.8.4.- os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 
IMESB. 
 
9.- DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
9.1.- A adjudicatária deverá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da 
convocação, comparecer ao IMESB, sito à Rua Nelson Domingos Madeira nº 300, Parque 
Eldorado, neste Município, para assinar o Contrato. 
 
9.2.- Quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular, ou se recusar a assinar instrumento contratual, serão 
convocadas as demais licitantes classificadas para participar de nova sessão pública do 
Pregão, com vistas à celebração da contratação. 
 
9.3.- Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 
Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade 
vencidos, ela será notificada para, no prazo de 05 (dias) dias úteis, comprovar a sua 
situação de regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos 
de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 
 
10.- DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO 
 
10.1.- O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data do 
efetivo recebimento por parte da empresa vencedora, da ordem de serviços emitida pelo 
IMESB, que ocorrerá logo após a assinatura do competente instrumento de contrato, 
emissão da respectiva nota de empenho e pedido de compra. 
 
10.1.- A empresa vencedora obrigar-se-á: 
 
10.1.1.- O link deverá ser instalado pela contratada, no Instituto Municipal de Ensino 
Superior de Bebedouro, após a assinatura do termo de contrato; 
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10.1.2.- Correrão exclusivamente por conta da contratada, todas as despesas e custos 
necessários para o fiel cumprimento do objeto da presente licitação, como por exemplo: os 
materiais e equipamentos necessários, os serviços de disponibilização, instalação, 
configuração, manutenção e suporte técnico, a assistência técnica na cidade de Bebedouro, 
quando solicitada, o treinamento dos operadores da contratante, os transportes, tributos de 
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fiel 
cumprimento do objeto contratual; 
 
10.1.3.- A empresa contratada deverá manter o link em pleno estado de funcionamento, de 
acordo com as condições estabelecidas no presente edital e seus anexos, correndo 
exclusivamente por sua conta todas as despesas com assistência técnica, transporte, 
hospedagem, alimentação, diárias, salários e demais encargos relacionados aos técnicos 
necessários à manutenção preventiva ou corretiva, correndo ainda por sua conta todas as 
despesas com peças e materiais que por ventura devam ser utilizados para instalação e 
correção do link para seu perfeito funcionamento; 
 
10.1.4.- O prazo para a instalação do objeto desta licitação será de 15 (quinze) dias a contar 
da data do recebimento da solicitação pelo responsável da unidade, sob pena das sanções 
descritas no Edital; 
 
10.1.5.- Deverá a contratada implantar o link objeto deste contrato, de acordo com as 
melhores técnicas e com pessoal capacitado, manter técnico da CONTRATANTE 
encarregado de acompanhar os trabalhos, a par do andamento do projeto, prestando-se 
todas as informações necessárias, corrigir eventuais problemas de funcionamento dos 
sistemas, ministrar palestras e treinamento ao pessoal da CONTRATADA, por ocasião da 
entrega do link, prestar manutenção ao link/sistema. 
 
11.- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
11.1.- O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção realizada pelos funcionários do 
Departamento de Informática, podendo ser rejeitado no todo ou em parte, caso 
desatenda as especificações exigidas. 
 
11.2.- Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 
 

11.2.1.- se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis: 

 
11.2.1.1.- na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 
11.2.2.- se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis: 

 
11.2.2.1.- na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 
12.- DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
12.1.- A empresa contratada deverá fornecer as notas fiscais mensais correspondentes 
aos valores dos serviços executados dentro do mês em questão, no primeiro dia útil 
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subseqüente ao mês vencido, notas fiscais estas que deverão ser quitadas no 5º (quinto) 
dia útil, fora a semana, contado da data da entrega das mesmas. 
 
12.2.- Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida 
no subitem anterior. 
 
13.- DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
13.1.- A licitante, que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar 
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no 
contrato e das demais cominações legais. 
 
13.2.- Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às 
penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
13.3.- Penalidades serão aplicadas mediante procedimentos administrativos, garantindo o 
exercício de prévia e ampla defesa. 
 
14.- DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 
 
14.1.- Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão. 
 
14.2.- Não será admitida impugnação do Edital por intermédio de fac-símile ou via e-mail. 
 
14.3.- A solicitação de esclarecimentos, providências ou impugnação do ato convocatório do 
Pregão será dirigida à autoridade subscritora do Edital, por petição escrita, que decidirá no 
prazo de 1 (um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas. 
 
14.3.1.- As petições deverão ser protocoladas junto a Secretaria do IMESB, com endereço à 
Rua Nelson Domingos Madeira, nº 300, Parque Eldorado, Bebedouro-SP. 
 
14.4.- Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 
14.4.1.- Em caso de alteração no texto do Edital e de seus Anexos, que afete a formulação 
das propostas, o prazo de divulgação será retificado. 
 
14.5.- Não protocolando na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o teor das petições. 
 
15.- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1.- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
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15.2.- De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada ata 
circunstanciada dos trabalhos, onde serão registradas as manifestações fundamentadas 
porventura apresentadas pelos representantes legais presentes. 
 

15.2.1.- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria ata. 

 
15.3.- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 
propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 
 
15.4.- O Aviso de Licitação, do presente certame deverá ser afixado no lugar de costume em 
mural existente nas dependências do IMESB, publicado em resumo no órgão de Imprensa 
Oficial, em Jornal de ampla circulação no Estado de São Paulo e em Jornal de ampla 
circulação no Município.  
 

15.5.- Os demais atos pertinentes, como intimações, comunicados e outros relativos à 

licitação presente, quando necessários serão formalizados através de publicação no 

órgão de Imprensa Oficial, Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

 
15.6.- Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 
disposição para sua retirada ou, caso isso não aconteça, os mesmos serão devolvidos 
oportunamente, após a celebração do contrato ou instrumento equivalente. 
 
15.7.- Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal 
10.520/02, bem como da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
15.8.- É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar ou ter sido 
providenciada no ato da sessão pública, pelas licitantes. 
 
15.9.- Esta licitação será anulada, se ocorrer ilegalidade no seu processamento ou no 
julgamento, podendo ser revogada, a juízo exclusivo da Administração, se for considerada 
inoportuna ou inconveniente ao interesse público, sem que caiba direito a qualquer 
indenização. 
 
15.10.- As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o IMESB não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 

15.11.- As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 

15.12.- Não havendo expediente no IMESB ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no horário e local aqui estabelecidos, desde 
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
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15.13.- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 
 
15.14.- Para dirimir as questões oriundas do presente Edital, não resolvidas na esfera 
administrativa, é competente o Foro da Comarca de Bebedouro/SP., por mais privilegiado 
que outro seja. 
 
15.15.- O Edital e seus Anexos da presente Licitação serão fornecidos aos interessados 
gratuitamente pelo email licitacao@imesb.br , ou poderá ser adquirido na Divisão de 
Despesas - Setor de Licitação, no IMESB, com endereço à Rua Nelson Domingos Madeira, 
nº 300, Parque Eldorado, neste Município, através de cópia impressa ou cópia por meio 
magnético gravado em CD, mediante a retirada e pagamento do valor de R$ 20,00 (Vinte 
reais), nos dias úteis, no horário de expediente da tesouraria entre 08:00 e às 11:30 horas. 

 
15.16.- Integram o presente Edital: 
 
Anexo I - Proposta de Preços 
Anexo II - Especificações Técnicas; 
Anexo III - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 
Anexo IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 
Anexo V - Modelo de Declaração de Regularidade para com o Ministério do Trabalho; 
Anexo VI - Modelo Referencial de Instrumento Particular de Procuração; 
Anexo VII - Minuta do Contrato. 
 
 
     Bebedouro/SP., 24 de fevereiro de 2017. 
 
 
 
 
      Damaris Cunha de Godoy 
                     Diretora do IMESB  
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ANEXO I 
 
 
 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 
 
Razão social da proponente: 

CNPJ/MF:  

Endereço: 

Cidade: Estado: CEP: 

Telefone: 

Outros: 

TEM OBJETO VALOR  
MENSAL 

VALOR  
GLOBAL 

01 Descrição na integra do serviço prestado   

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA- R$__________________________________ 

Data: ____________________  

Dados Bancários: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

Dados para assinatura do contrato:  

_________________________________________________ 

Responsável pela assinatura do contrato: _____________________ 

(CPF/RG/Cargo/Estado Civil/Profissão): _______________________ 

______________________________________________________________ 

 
________________________________ 

Carimbo e assinatura da licitante 
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ANEXO II 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 
 
A contratada deverá fornecer link de acesso a internet, com serviços de instalação, 
configuração e suporte técnico de 01 (um) link de acesso a internet conforme abaixo segue:  
 
a) - Link de acesso a lnternet de 100 Mbps e velocidade de acesso sendo 50 Mbps 
dedicados (download e upload) e 50 Mbps podem ser compartilhado, com garantia de banda 
igual a banda de acesso do tipo fibra ótica. 
 
b) - Protocolo de nível 2 ou 7, com download e upload simétricos. 
c)  
d) - Disponibilidade mínima de 99% uptime para o serviço prestado, o link deverá estar 
disponível 24(vinte e quatro) horas por dia, durante os 7 dias da semana, o prestador de 
serviço é obrigatorio passar um numero de celular em caso de emergência.  
e)  
f) - A contratante obrigatoriamente não terá qualquer tipo de limitação de utilização do 
link quanto a quantidade de informação e conteúdo tráfegado.  
g)  
h) - A Contratada deverá fornecer no mínimo 10 endereços de IP válidos roteáveis na 
INTERNET;  

 
i) - A contratada deverá também fornecer pool de ipv6.  
j)  
k) - A contratada, quando solicitada, deverá configurar, em conjunto com técnicos da 
Contratante, os equipamentos que se fizerem necessários para a interligação objeto deste 
Edital.  

 
- O atendimento deverá ser feito pelo Centro de atendimento único para recebimento dos 
chamados de manutenção técnica, disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias 
por semana e este atendimento tem que se dar em até 4 horas. 
 
- Disponibilizar acesso a um link com os graficos de utilização da internet, diarias e mensais. 
 
- O endereço onde será instalado o Link: Rua Nelson Domingos Madeira, no. 300, 
Bebedouro-SP. 
 
- Toda a infraestrutura para a instalação, ativação e equipamentos (Cabos, rack para 
equipamentos, fibra ótica,roetadores wi-fi, conectores, etc...) do Link de Internet não deverá 
possuir qualquer ônus para a contratante. 
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ANEXO III 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 
AO 
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO 
Pregão Presencial nº XX/2017 - Processo nº XX/2017 
 
 
(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ 
sob n° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no 
uso de suas atribuições legais, vem: 
 
 
DECLARAR, sob as penas das Leis Federais nºs: 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, conhecer e aceitar todas as condições constantes do Edital do Pregão 
Presencial nº XX/2017 - Processo nº XX/2017, bem como de seus Anexos, e que, desse 
modo, cumprimos plenamente a todos os requisitos necessários à habilitação e participação 
no mesmo. 
 
 
     Por ser verdade assina a presente 
 
 
     .........................., ....... de ............................. de 2017. 
 
 
 
 

_____________________ 
Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N° do documento de identidade 

 
 
 
Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa 
proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) 
devidamente habilitado(s). 
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ANEXO IV 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
 
AO 
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO 
Pregão Presencial nº XX/2017 - Processo nº XX/2017 
 
 
 (Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ 
sob n° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no 
uso de suas atribuições legais, vem: 
 
 
DECLARAR, para fins de participação do Pregão Presencial nº XX/2017 - Processo nº 
XX/2017, promovido pelo Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro- “Victório 
Cardassi” , declaro sob as penas das Leis Federais nºs 10.510/02 e 8.666/93 e ulteriores 
alterações, a inexistência de fato impeditivo para licitar e/ou contratar com a 
Administração Pública, direta ou indireta, e que a mesma não foi declarada inidônea 
pelo Poder Público, em nenhuma esfera e não está suspensa para licitar ou contratar 
com o Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro e que se compromete a 
comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 
 
 
     Por ser verdade assina a presente. 
 
 
     ..................., ........... de ................................ de 2017. 
 
 
 
 
 

_____________________ 
Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N° do documento de identidade 

 
 
Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa 
proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) 
devidamente habilitado(s). 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 

 
 
AO 
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO 
Pregão Presencial nº XX/2017 - Processo nº XX/2017 
 
(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ 
sob n° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no 
uso de suas atribuições legais, vem: 
 
 
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da 
Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 
observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins 
do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei n° 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 (   ). 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
     Por ser verdade assina a presente. 
 
 
     ..................., ........... de ................................ de 2017. 
 
 

_____________________ 
Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N° do documento de identidade 

 
 
Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa 
proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) 
devidamente habilitado(s). 
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ANEXO VI 
 
 
 
 
 

MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO 
 
 
 
 
 
A empresa _____(nome da pessoa jurídica), CNPJ nº ______________, com sede na 
_______________, através do seu representante legal, infra-assinado, nomeia e constitui 
seu bastante procurador o(a) senhor(a) ______________________, portador(a) da Cédula 
de Identidade RG nº _____________, expedida pela _____, outorgando-lhe plenos poderes 
para representá-la na sessão pública do Pregão Presencial nº 03/2017 - Processo nº 
03/2017, em especial para formular lances verbais, interpor recursos e/ou deles desistir, 
negociar e efetuar as providências necessárias para que a outorgante mantenha-se 
satisfatoriamente neste procedimento. 
 
 
 
 
     ____________, _____ de ____________ de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     _____________________________________ 
     assinatura do representante legal da empresa 
 
 
 
 
 
 
Obs: este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa 
proponente e assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) 
devidamente habilitado(s), com firma reconhecida. 
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ANEXO VII 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
CONTRATO Nº xxx/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O INSTITUTO  
MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO - “VICTÓRIO CARDASSI”E DE 
OUTRO LADO A EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxx, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE 
TÉCNICO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, DE CONFORMIDADE COM AS 
ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DA LICITAÇÃO MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2017, PROCESSO Nº XX/2017. 
 
     Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o 
INSTITUTO  MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO - “VICTÓRIO 
CARDASSI”, pessoa jurídica de direito público, com sede na cidade de Bebedouro, Estado 
de São Paulo, à Rua Nelson Domingos Madeira nº 300, Parque Eldorado, inscrita no 
CNPJ/MF. sob nº 57.725.681/0001-72, neste ato representada por sua Diretora, Profª. 
DAMARIS CUNHA DE GODOY, brasileira, casada, portadora do RG. nº xxxxxxxxxx 
SSP/SP., inscrita no CPF/MF. sob nº xxxxxxxxxxxx, residente e domiciliada na cidade de 
Bebedouro/SP., à Rua xxxxxxxxxxx nº xxx, bairro, doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE; e de outro lado, a empresa xxxxxxxxxxxx, com sede na cidade de 
xxxxxxxxxx, Estado de xxxxxxxxxxxx, à xxxxxxxxxxxx nº xxxxx, inscrita no CNPJ/MF. sob nº 
xx.xxx.xxx/xxxx-xx e Inscrição Estadual nº xxx.xxx.xxx-xxx, neste ato representada pelo 
xxxxxxxxx, Sr. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, portador do RG. nº xx.xxx.xxx 
xxx/xx., inscrito no CPF/MF. sob nº xxx.xxx.xxx-xx, residente e domiciliado na cidade de 
xxxxxx, à xxxxxxxxxxx nº xxxxx, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 
tendo em vista o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial nº 01/2017, que 
integra este termo independentemente de transcrição, têm entre si, como justo e contratado, 
o que mutuamente outorgam e se obrigam a cumprir, o que segue estabelecido nas 
cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA:- DO OBJETO 
 
Constitui objeto deste instrumento de contrato, a Contratação de Empresa Especializada 
para Prestação de Serviços de Disponibilização, Instalação, Configuração, 
Manutenção e Suporte Técnico de Link de Acesso a Internet para o Instituto Municipal 
de Ensino Superior de Bebedouro “Victório Cardassi”, e em conformidade com as 
especificações e condições constantes do Edital nº XX/2017 da licitação modalidade 
Pregão Presencial nº XX/2017 e seus Anexos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA:- DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1.- A CONTRATADA deverá fornecer link de acesso à internet, com serviços de 
instalação, configuração e suporte técnico de 01 (um) link de acesso a internet conforme 
abaixo segue: 
 
l) 2.1.1.- Link de acesso a lnternet de 100 Mbps e velocidade de acesso sendo 50 
Mbps dedicados (download e upload) e 50 Mbps podem ser compartilhado, com garantia de 
banda igual a banda de acesso. 
 
m) 2.1.2.- Protocolo de nível 2 ou 7, com download e upload simétricos. 
n)  
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o) 2.1.3.- Disponibilidade mínima de 99% uptime para o serviço prestado, o link deverá 
estar disponível 24(vinte e quatro) horas por dia, durante os 7 dias da semana. 
p)  
q) 2.1.4.- A CONTRATANTE obrigatoriamente não terá qualquer tipo de limitação de 
utilização do link quanto à quantidade de informação e conteúdo trafegado. 
r)  
s) 2.1.5.- O roteador será fornecido pela CONTRATADA e sua configuração será 
executada pela CONTRATADA para que todos os serviços e recursos de internet possam 
ser acessados através da rede de computadores da CONTRATANTE. 
t)  
u) 2.1.6.- A CONTRATADA deverá fornecer no mínimo 10 endereços de IP válidos 
roteáveis na INTERNET; 
v)  
w) 2.1.7.- A CONTRATADA, quando solicitada, deverá configurar, em conjunto com 
técnicos da CONTRATANTE, os parâmetros do roteador e ou outros equipamentos que se 
fizerem necessários para a interligação objeto deste Edital. 

 
x) 2.1.8.- A contratada deverá também fornecer pool de ipv6.  

 
y) 2.1.9.- Disponibilizar acesso a um link com os graficos de utilização da internet, 
diarias e mensais. 
z)  
 
CLÁUSULA TERCEIRA:- DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DE 
REAJUSTAMENTO 
 
3.1.- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços descrita nas 
cláusulas primeira e segunda deste contrato, o preço certo e ajustado de R$ x.xxx,xx 
(xxxxxxxxxxx) mensais, perfazendo o valor total do presente contrato de R$ xxx.xxx,xx 
(xxxxxxxxxxx), observadas as condições seguintes: 
 
3.2.- A CONTRATADA deverá fornecer as notas fiscais mensais correspondentes aos 
valores da prestação dos serviços, no primeiro dia útil subseqüente ao mês vencido, notas 
fiscais estas que deverão ser quitadas no 5º (quinto) dia útil, fora à semana, contado da 
data da entrega das mesmas; 
 
3.3.- Sobre o preço estabelecido no subitem 3.1., não incidirá qualquer tipo de reajuste. 
 
CLÁUSULA QUARTA:- DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
O prazo de vigência deste instrumento de contrato é de 12 (doze) meses, contados da data 
do efetivo recebimento por parte da CONTRATADA, da ordem de serviços emitida pela 
CONTRATANTE, que ocorrerá logo após a assinatura deste contrato, emissão das 
respectivas notas de empenho e pedidos de compra. 
 
CLÁUSULA QUINTA:- DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
As despesas decorrentes deste contrato correrão neste exercício por conta da dotação 
orçamentária nº 13.01.01 3.3.90.39.97 12 364 2005 2068, e por conta da dotação 
orçamentária específica a ser consignada no exercício seguinte, suplementadas se 
necessário for 
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CLÁUSULA SEXTA:- DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1.- A CONTRATADA obrigar-se-á: 
 
6.1.1.- O link deverá ser instalado pela CONTRATADA, na sede da IMESB, após a 
assinatura deste instrumento de contrato; 
 
6.1.2.- Correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas e custos 
necessários para o fiel cumprimento do objeto da presente licitação, como por exemplo: os 
materiais e equipamentos necessários, os serviços de disponibilização, instalação, 
configuração, manutenção e suporte técnico, a assistência técnica na cidade de Bebedouro, 
quando solicitada, o treinamento dos operadores da CONTRATANTE, os transportes, 
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
fiel cumprimento do objeto contratual; 
 
6.1.3.- A CONTRATADA deverá manter o link em pleno estado de funcionamento, de 
acordo com as condições estabelecidas no Edital nº XX/2017 da licitação modalidade 
Pregão Presencial nº XX/2017 e seus Anexos, correndo exclusivamente por sua conta 
todas as despesas com assistência técnica, transporte, hospedagem, alimentação, diárias, 
salários e demais encargos relacionados aos técnicos necessários à manutenção preventiva 
ou corretiva, correndo ainda por sua conta todas as despesas com peças e materiais que 
por ventura devam ser utilizados para instalação e correção do link para seu perfeito 
funcionamento; 
 
6.1.4.- O prazo para a instalação do objeto desta licitação será de 15 (quinze) dias a contar 
da data do recebimento da solicitação pelo responsável da unidade, sob pena das sanções 
descritas no Edital; 
 
6.1.5.- Deverá a CONTRATADA implantar o link objeto deste contrato, de acordo com as 
melhores técnicas e com pessoal capacitado, manter técnico da CONTRATANTE 
encarregado de acompanhar os trabalhos, a par do andamento do projeto, prestando-se 
todas as informações necessárias, corrigir eventuais problemas de funcionamento dos 
sistemas, ministrar palestras e treinamento ao pessoal da CONTRATADA, por ocasião da 
entrega do link, prestar manutenção ao link/sistema. 
 
6.1.6.- O atendimento, quando solicitado pela contratante, deverá ser feito pelo Centro de 
atendimento único para recebimento dos chamados de manutenção técnica, disponível 24 
(vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana e este atendimento tem que se dar 
em até 4 horas. 
 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA:- DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTE 
 
7.1.- A CONTRATANTE obriga-se a: 
 
7.1.1.- Proporcionar todas as facilidades necessárias, para que a CONTRATADA possa 
cumprir as condições estabelecidas neste contrato; 
 
7.1.2.- Efetuar os pagamentos devido à CONTRATADA, no prazo e condições indicadas 
neste instrumento. 
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CLÁUSULA OITAVA:- DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
8.1.- A CONTRATADA se descumprir quaisquer cláusulas deste contrato ficará sujeita às 
penalidades previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02, bem como nos artigos 86 e 
87 da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações. 
 
8.2.- Nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, conjuntamente com o artigo 
7º da Lei Federal nº 10.520/02, pela inexecução total ou parcial deste contrato, a 
CONTRATADA, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
 
8.2.1.- advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a CONTRATANTE, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
8.2.2.- multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral estimado deste contrato, em 
razão de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial; 
 
8.2.3.- multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total reajustado do lote do 
material não entregue, por dia de atraso, em razão do descumprimento pela CONTRATADA 
do prazo de entrega do material, sem prejuízo de outras sanções legais; 
 
8.2.4.- multa moratória correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total 
reajustado do lote do material rejeitado, por dia de armazenamento excedente, em razão da 
rejeição do material entregue, na hipótese do mesmo estar em desacordo com as 
especificações e condições constantes do Edital nº XX/2017 da licitação modalidade 
Pregão Presencial nº XX/2017 e seus respectivos Anexos; 
 
8.2.5.- suspensão temporária: A CONTRATADA que não mantiver o preço avençado 
neste contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 
05 (cinco) anos; 
 
8.2.6.- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
 
8.3.- As sanções previstas nos subitens 8.2.5. e 8.2.6., poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
8.4.- Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a CONTRATADA estará 
sujeita às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: 
 
É assegurado à CONTRATANTE o direito de optar pela dedução do valor das multas 
impostas de qualquer dos pagamentos que devam ser efetuados à CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA NONA: - DA RESCISÃO 
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A CONTRATANTE poderá rescindir o presente instrumento de contrato, a qualquer tempo e 
a bem do interesse público, caso ocorra algumas das hipóteses e motivos previstos no 
artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pelas Leis Federais nºs: 8.883/94, 9.032/95, 
9.069/95, 9.648/98 e 9.854/99 e ulteriores alterações, independentemente de notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
10.1.- O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção realizada pelos funcionários do 
Departamento de Informática, podendo ser rejeitado no todo ou em parte, caso 
desatenda as especificações exigidas. 
 
10.2.- Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá: 
 

10.2.1.- se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis: 

 
10.2.1.1.- na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 
10.2.2.- se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis: 

 
10.2.2.1.- na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias 
úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:- DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS 
 
Faz parte integrante deste instrumento de contrato, as especificações e condições 
constantes do Edital nº XX/2017 da licitação modalidade Pregão Presencial nº XX/2017 e 
seus respectivos Anexos, que as partes neste ato, declaram conhecer, aceitar e se 
comprometem a cumprir. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:- DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA 
 
A execução contratual e todas as ocorrências decorrentes desta avença são regidas pelas 
disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Os casos omissos, não solucionáveis por essas leis, submetem-se aos 
preceitos de direito público em primeiro lugar, para depois ser-lhes aplicar a teoria geral dos 
contratos e as disposições do direito privado. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:- DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
 
A CONTRATADA se obriga a manter durante a vigência do contrato todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:- DO FORO 
 
As partes estabelecem que o foro da CONTRATANTE, independentemente de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, é o competente para dirimir quaisquer dúvidas ou 
questões oriundas deste instrumento de contrato. 
 
 
     E, por estarem assim justas e contratadas, as partes 
nesta oportunidade firmam e assinam o presente instrumento de contrato, em 3 (três) vias 
de igual teor e forma, para um só fim, digitadas em 6 (seis) laudas somente no anverso, na 
presença de 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas, para todos os efeitos legais. 
 
     Bebedouro/SP., xx de xxxxx de 2017. 
 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO 
     CONTRATANTE 
 
 
     CONTRATADA 
Testemunhas: 
 
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
RG nº:       RG nº: 
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