PREGÃO Nº. 40/2019
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA - FUNEC
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OBJETIVA A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E OUTORGADA
PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL,
PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO,
BIDIRECIONAL
E
SIMÉTRICO,
LINK
DE
INTERNET
COMPARTILHADO,
BIDIRECIONAL
E
ASSIMÉTRICO,
INTERLIGAÇÃO DAS REDES DE COMPUTADORES DOS CAMPUS DA
FUNEC POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA (SERVIÇO DE LAN-TO-LAN) E
INTERLIGAÇÃO DA REDE DA FUNEC À DATACENTER EM
CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO
EDITAL E SEUS ANEXOS
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n°. 40/2019
PROCESSO n°. 118/2019
DATA DA REALIZAÇÃO: 20 de janeiro de 2020.
HORÁRIO: a partir das 09h00
LOCAL: Setor de Licitações da Fundação Municipal de Educação e Cultura –
FUNEC, localizado no Câmpus II, Avenida Mangará, nº. 477, Jardim Mangará,
CEP 15.775-000, Santa Fé do Sul, estado de São Paulo.
1. PREÂMBULO
1.1. A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA - FUNEC torna público, para conhecimento dos interessados, que se acha aberta
a licitação na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL), registrada sob o nº. 40/2019,
processo nº. 118/2019, que objetiva empreitada global, do tipo menor preço por lote, para
a contratação de empresa especializada e outorgada pela Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL, para fornecimento de link de internet dedicado,
bidirecional e simétrico, link de internet compartilhado, bidirecional e assimétrico,
interligação das redes de computadores dos Campus da FUNEC por meio de fibra óptica
(serviço de lan-to-lan) e interligação da rede da FUNEC à Data Center em conformidade
com as especificações constantes do Edital e seus Anexos.
1.2. Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2.002, Lei Complementar n° 123/2.006 e 147/2.014, Decreto Municipal nº 2.321, de
20 de dezembro de 2.005, I.N. 103/07 do DNRC, aplicando-se subsidiariamente no que
couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 com alterações
posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
1.3. As propostas deverão obedecer as especificações deste
Instrumento Convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.
1.4. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de
habilitação serão recebidos no endereço abaixo mencionado, na sessão pública de
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para
participar do certame.
1.5. A sessão de processamento do Pregão será realizada no
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Câmpus II da FUNEC, na Sala de Licitações, sito à Avenida Mangará, nº. 477, Jardim Mangará,
na cidade de Santa Fé do Sul – SP, iniciando-se às 09h00min. do dia 20/01/2020 e será
conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo
em epígrafe.
1.5.1. Caso o espaço físico do Setor de Licitações da FUNEC não
seja apropriado para a Sessão deste Pregão, poderá ser transferida para a Sala de Reuniões,
também da FUNEC, no mesmo endereço acima citado.
1.6. A abertura dos envelopes será realizada em ato público, do
qual se lavrará ata circunstanciada, subscrita pelo Pregoeiro e membros da Equipe de Apoio e
pelos licitantes, por meio de seus representantes legais ou procuradores.
1.7. O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no
sítio eletrônico da FUNEC em http://www.funecsantafe.edu.br Outras informações poderão ser
obtidas pelo telefone (17) 3641 -9024, e-mail licitacao@funecsantafe.edu.br ou junto a Setor
de Licitações da FUNEC no endereço acima citado, de segunda a sexta feira, no horário das
07:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas.
2 - DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto a empreitada global, do
tipo menor preço por lote, para a contratação de empresa especializada e outorgada pela
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, para fornecimento de link de internet
dedicado, bidirecional e simétrico, link de internet compartilhado, bidirecional e
assimétrico, interligação das redes de computadores dos Campus da FUNEC por meio de
fibra óptica (serviço de lan-to-lan) e interligação da rede da FUNEC à Data Center em
conformidade com as especificações constantes do Edital e seus Anexos.
2.2. Cada licitante somente será selecionado para ir à etapa de
lances, se tiver cotado de acordo com as especificações mínimas deste Edital e poderá cotar
todos ou apenas parte dos lotes, objeto do certame.
3. - DA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar do certame as pessoas jurídicas que
atendam a todas as exigências deste Edital e seus Anexos, na qual o ramo de atividade seja
pertinente ao objeto da licitação (ampla concorrência).
3.2. Será vedada a participação das empresas nessa licitação
quando:
a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
b) Impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública;
c) Reunidas em Consórcio;
d) Que não tenham o objeto social compatível com o objeto licitado nesse certame;
e) Sob o regime de Falência decretada;
f) Empresas estrangeiras que não funcionem no país.
3.3. A participação neste certame implica a aceitação de todas as
condições estabelecidas neste instrumento convocatório.
4. DO CREDENCIAMENTO – A participação neste Pregão
dar-se-à através de representante legal devidamente credenciado até o final desta etapa, a quem
caberá a responsabilidade em ofertar lances verbais, e deverá ocorrer da seguinte forma:
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento
de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. As Microempresas
2/34

ou Empresas de Pequeno Porte, poderão apresentar a documentação relativa ao enquadramento
das mesmas (Certidão Simplificada da Junta Comercial) ou Declaração firmada pelo
representante legal.
b) tratando-se de procurador, procuração por instrumento público ou particular, 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 na alínea "a", que comprove os poderes do
mandante para a outorga.
c) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme dispõe o artigo 4º.
inciso VII da Lei nº 10.520/2002, de acordo com modelo estabelecido no ANEXO III deste
Edital.
d) Envelopes “01 Proposta” e “02 Habilitação”.
4.1. O representante legal e/ou o procurador deverão identificarse exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.
4.2. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada
licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
4.3. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão,
importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do
Pregoeiro.
4.4. Os documentos apresentados para o Credenciamento serão
retidos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e acostados aos autos do processo de licitação e
deverão ser apresentados os originais ou cópia autenticada em Cartório, admitindo-se cópia
simples, desde que seja exibido o original no mesmo ato para autenticação do Pregoeiro e
membro da Equipe de Apoio.
4.5. As microempresas e empresas de pequeno porte que
desejarem fazer uso dos benefícios da Lei Complementar nº. 123/2006, deverão informar sua
condição de ME ou EPP, expressamente, podendo utilizar-se do Modelo de Declaração
constante no Anexo V, além dos demais documentos elencados acima.
4.5.1. Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não
apresentarem o documento especificado no item acima, interpretar-se-á como renúncia tácita
aos benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006.
4.6. A inobservância dos termos previstos acima impedirá a
licitante de formular lances verbais e interpor recursos.
4.7. Os interessados em acompanhar as sessões que não tenham
sido credenciados, poderão fazê-lo desde que não interfiram de modo algum no bom andamento
dos trabalhos.
4.8. O licitante que não contar com representante presente na
sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação
de documentação não enquadrada nos requisitos, ficará impedido de participar da fase de lances
verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de
interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de
ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço
5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
“PROPOSTA” E “HABILITAÇÃO” - A proposta e os documentos para habilitação deverão
ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua
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parte externa, além da razão social, CNPJ e endereço da proponente, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL
Pregão nº. 40/2019
Processo nº. 118/2019
Razão Social da Licitante
CNPJ da licitante
ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Pregão nº. 40/2019
Processo nº. 118/2019
Razão Social da Licitante
CNPJ da licitante
6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA E SUA
ELABORAÇÃO – Deverá ser elabora de acordo com o modelo constante do Anexo VII e
deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo
quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente,
sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal
da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.
6.1. O preço mensal e total (para 12 meses) deverá ser expresso
em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusão de qualquer encargo
financeiro ou previsão inflacionária.
6.2. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro,
todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas
as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a oferta dos itens da presente licitação.
6.3. Fica esclarecido que não será admitida qualquer alegação
posterior que vise ressarcimento de custos não considerados nos preços cotados, ressalvadas as
hipóteses de criação governamental ou majoração de encargos fiscais.
6.4. Poderão ser admitidos erros de natureza formal nas
propostas, desde que sua exata compreensão não comprometam o interesse público.
6.5. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável até o início
da etapa de lances.
6.6. Deverá o licitante declarar que tomou conhecimento de todas
as regras determinadas neste Edital e Anexos, em especial ao item “5” do Anexo II, estando
de acordo e em total conformidade com as exigências ali contidas.
7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "2 - DOCUMENTOS
PARA HABILITAÇÃO" - O Envelope "2 - Documentos de Habilitação" deverá conter os
documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a:
7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) 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,
4/34

quando a atividade assim o exigir.
7.1.1. Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste
subitem não precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido
apresentados para o credenciamento neste Pregão.
7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Obs.:
Serão aceitas Certidões Positivas com Efeito de Negativas):
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
c) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede
da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;
d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais, dívida ativa da União e
regularidade com as obrigações sociais – Sistema de Seguridade Social (INSS);
e) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
7.2.1. O Pregoeiro e Equipe de Apoio diligenciarão (art. 48, caput) para verificar a
regularidade fiscal mobiliária do licitante perante a Fazenda Municipal do município de Santa
Fé do Sul – Art. 193, CTN.
7.2.2. QUANTO AS ME´S E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE:
A). As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal neste certame, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
B) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da FUNEC, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
C) A não-regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93, sendo facultado à FUNEC
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, na forma dos incisos XVI e
XXIII da Lei Federal n.º 10.520, c/c o art. 27, § 3º do Decreto n.º 5.450/05 e art. 45, II, da Lei
Complementar n.º 123/06.
7.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência ou concordata e recuperação judicial e extrajudicial expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida pelo
distribuidor do domicílio da pessoa física;
a.1.) Sendo positiva a certidão, será admitida a participação desde que:
a.1.1.) o licitante apresente documentos que revelem o cumprimento do plano delineado pelo
Judiciário e sugiram a viabilidade econômico-financeira da empresa;
a.1.2.) o Pregoeiro e a Comissão de apoio poderão promover diligências junto ao Poder
Judiciário, para a obtenção de informações atualizadas quanto ao bom andamento do plano de
recuperação
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[Jurisprudência TCE/SP: É ilegal a vedação de participação no certame de empresas que
estejam em situação de recuperação judicial. (TC-3987.989.15-9 e TC-4033.989.15-3, Sessão
de 30/09/2015 – Relator: Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo)].
7.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES - Declarações abaixo
relacionadas, subscritas por representante legal da licitante, elaborada em papel timbrado,
sendo estas:
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal,
de que se encontra em cumprimento com as determinações do inciso XXXIII, do art. 7º. da
Constituição Federal, conforme modelo constante do Anexo IV;
b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo conforme modelo constante no
ANEXO VI.
7.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
a) Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados, em uma única via, em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro
de Apoio do Pregão, ou publicação em órgão da imprensa oficial, vedada sua apresentação
através de cópia produzida via fax ou de modo a tornar-se ilegível. Os documentos emitidos
via internet terão sua autenticidade verificada nos respectivos sites.
b) Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de
apresentação das propostas.
8. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
8.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a
sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame, com duração mínima de 15 (quinze) hora/minutos.
8.1.1. Caso seja necessário, a critério do Pregoeiro, o prazo de
credenciamento poderá ser dilatado.
8.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes
entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e, em
envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
8.3. Iniciada a abertura do envelope “1 – Proposta”, estará
encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos
participantes no certame.
8.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento
das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
8.5. 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.
8.6 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas
propostas das demais licitantes.
8.7. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a
etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:
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a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No
caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente
do número de licitantes.
8.8 Para efeito de seleção será considerado o menor preço global.
8.9. 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.
8.10. 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.
8.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e
decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada redução mínima entre os lances,
conforme orientação do PREGOEIRO no momento da disputa de preços, tendo-se por
base o valor por LOTE.
8.12. A desistência em apresentar lance verbal quando convocado
pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais, mantendo-se o
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
8.13. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos
os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances. Posteriormente, serão
classificadas as propostas, na ordem crescente de valores, considerando-se o último preço
ofertado.
8.14. 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.
8.15. Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor
valor com vistas à redução do preço.
8.16. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.
8.17. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de
compatibilidade com os preços dos insumos e salários praticados no mercado, coerentes com a
execução do objeto ora licitado, acrescidos dos respectivos encargos sociais e benefícios e
despesas indiretas.
8.18. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às
licitantes a composição de preços unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem
como os demais esclarecimentos que julgar necessário.
8.19. Após o final da etapa de lances para o lote, o Pregoeiro
abrirá o envelope da habilitação para verificar as condições de habilitação do licitante e
examinará o perfeito cumprimento do edital. Caso seja caracterizado referido cumprimento, a
licitante será declarada habilitada e o objeto referente será a ela adjudicado. Caso a
documentação esteja desobedecendo aos critérios do edital, a empresa será declarada
inabilitada e estará automaticamente excluída deste certame sem prejuízo dos efeitos e
penalidades legais.
8.20. 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:
a) substituição e apresentação de documentos, ou
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b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
8.21. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser
anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
8.22. 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.
8.23. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação
previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
8.24. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as
exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço,
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo
autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
9.

DO

RECURSO,

DA

ADJUDICAÇÃO

E

DA

HOMOLOGAÇÃO
9.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá
manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias
para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante
importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro
à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a
homologação.
9.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua
decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
9.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e
homologará o procedimento.
9.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento
importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.6. A adjudicação será feita por LOTE.
10. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS, OBJETO DA LICITAÇÃO
10.1. A execução dos serviços, objeto do presente certame deverá
ocorrer de acordo com o prazo estabelecido no termo de Referência (Anexo I) deste Instrumento
Convocatório.
10.2. As despesas decorrentes deste processo correrão à conta da
dotação orçamentária do ano de 2020 na ficha: 05.00.00 – FUNDAÇÃOMUNICIPAL. DE
EDUCAÇÃO. E CULTURA. - FUNEC; 05.01.00 – ADMINISTRAÇÃO; 05.01.01 –
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA
JURÍDICA; FICHA 07.
10.3. Para o início da execução será necessária realização de
agendamento prévio obrigatório, que deverá ocorrer no seguinte endereço:
Câmpus II, Avenida Mangará, nº. 477, Jardim Mangará, CEP 15.775-000 Santa Fé do Sul –
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SP
10.4. Os serviços deverão ser executados conforme
especificações constantes deste Edital e Anexos.
10.5. Correrão por conta da contratada todas as despesas de
embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrente da
execução dos serviços.
10.6. Em caso de atraso na execução, será aplicada multa de 1%
(um por cento) por dia de atraso; sem prejuízo das demais sanções cabíveis e prevista na
legislação que rege este certame.
11. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, às suas
expensas, os produtos que forem recusados por apresentarem-se danificados, ou que estiverem
em desacordo com o disposto neste edital e seus anexos.
11.2. Expedido o Empenho, o recebimento de seu objeto ficará
condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II,
“a” e “b”, da Lei 8.666/93 e alterações, sendo que o acompanhamento e o recebimento ficará
sob a responsabilidade do Servidor do Departamento de Compras, podendo ser:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da
conformidade do material com a especificação;
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e
quantidade do material.
11.3. Os preços cotados somente poderão ser alterados se durante
a vigência do Empenho houver autorização governamental, ou em casos excepcionais, desde
que atendido o disposto no art. 65 da Lei de Licitações e Contratos
12. DA FORMA DE PAGAMENTO
12.1. O pagamento pela entrega do objeto deste certame será
procedido pela Tesouraria da Instituição, após apresentação de Nota.
12.2. Liberado o crédito, após a autorização mencionada neste
item “12”, os pagamentos ocorrerão até o décimo quinto dia do mês posterior ao dos serviços
prestados, mediante crédito em conta da licitante vencedora ou por meio de boleto bancário.
12.3. O CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE SANTA
FÉ DO SUL - UNIFUNEC efetuará o pagamento após testes e verificação do produto, com a
respectiva Nota Fiscal Eletrônica, observado o cumprimento integral das disposições contidas
neste edital.
12.4. Caso o vencimento do prazo de pagamento da Nota Fiscal
Eletrônica ocorra fora do calendário semanal ou de expediente bancário, o pagamento será
efetuado na próxima data do calendário, imediatamente posterior ao vencimento, não incidindo
qualquer compensação financeira neste período.
12.5. A empresa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal
Eletrônica informações sobre o produto, o número da Licitação, do Processo e os dados
bancários para depósito.
12.6. As Notas Fiscais/Fatura que apresentarem incorreções serão
devolvidas à CONTRATADA para as devidas correções.

13. DA CONTRATAÇÃO
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13.1. Homologado o procedimento licitatório, a Administração
do UNIFUNEC convocará a licitante vencedora, durante a validade de sua proposta, para
assinatura do instrumento contratual, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, sob pena de decair
o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 81 da Lei nº
8.666/1993.
13.2. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado
uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu
transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração do UNIFUNEC.
13.3. A assinatura está condicionada à verificação da regularidade
da documentação de habilitação da licitante vencedora.
13.4. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer
condição apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e
compatível com os termos deste Edital.
13.5. É facultado ao Pregoeiro, quando a convocada não assinar
o contrato, no prazo e nas condições estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem
de classificação, para assiná-lo, após negociação, aceitação da proposta e da amostra e
comprovação dos requisitos de habilitação.
13.6. Serão considerados como confirmação de recebimento da
comunicação: o aviso de recebimento (AR) do Correio, o recibo dado no ofício, o relatório
emitido por fax; a mensagem enviada por e-mail, e a lavratura, pelo servidor responsável,
certificando o recebimento do ofício ou a recusa no seu recebimento.
14. DAS PENALIDADES
14.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração
direta, indireta, autárquica e fundacional da Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul
- SP pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520,
de 17 de julho de 2002, c.c. o Decreto Municipal nº. 2321, de 20 de dezembro de 2005.
14.2. Em caso de injustificada recusa, da licitante vencedora em
assinar o contrato, bem como de inexecução parcial ou total do objeto desta licitação, serão
aplicadas ao inadimplente, conforme o caso, garantida a prévia defesa, além da penalidade
prevista no item anterior, as sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº.
8.666/93, c/c os artigos 79 a 81 da Lei Estadual nº. 6.544/89:
a) Advertência, nos seguintes casos:
a.1.) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no Contrato. a.2.) Outras
ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da
CONTRATANTE desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
b) Multa, que será aplicada sobre o valor atualizado do contrato, nos seguintes casos:
b.1.) de 2% pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente.
b.2.) de 1% nos casos da prestação de serviços estabelecidos neste Pregão incorrerem em
qualquer irregularidade.
b.3.) a multa será cobrada em dobro a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a
30% (trinta por cento) do valor atualizado do Contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e
danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos, de acordo com a seguinte graduação:
c.1.) 1 ano - atraso na efetiva prestação dos serviços licitados.
c.2.) 2 anos - prestação dos serviços com qualidade inferior ao proposto.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação,
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quando ocorrer um ou todos dos seguintes casos:
d.1.) recusa injustificada do adjudicatário em celebrar o Contrato.
d.2.) rompimento unilateral do Contrato, por parte da CONTRATADA.
14.3. As multas previstas neste Edital não impedem que a
Administração rescinda unilateralmente o Contrato, bem como aplique as outras sanções
previstas na Lei.
15. DA RESCISÃO CONTRATUAL
15.1. A rescisão das obrigações decorrentes do contrato se
processará de acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93, e
posteriores alterações, em especial quando constatado:
a) Persistência de infrações após a aplicação da multa prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
b) Manifesta impossibilidade por parte da licitante vencedora de cumprir as obrigações
assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado.
c) Interesse público, devidamente motivado e justificado pela CONTRATANTE.
d) Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8666/93.
e) Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou falência da licitante vencedora.
f) Inobservância da boa técnica na execução dos fornecimentos.
16. DA DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. 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.
16.2. Todos os documentos de habilitação, cujos envelopes forem
abertos na sessão e as propostas, serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes
que desejarem.
16.3. O resultado do presente certame será divulgado no DOE e
Jornal Oficial do Município.
16.4. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de
divulgação, serão publicados no DOE.
16.5. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das
demais licitantes ficarão à disposição para retirada, após o início da execução dos serviços por
parte da licitante vencedora, no Setor de Licitações da FUNEC, cujo endereço consta
mencionada anteriormente.
16.6. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar disposições deste Edital.
16.7. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital,
que decidirá no prazo de até 1 (um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das
propostas.
16.8. Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova
data para a realização do certame.
16.9. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados
pelo Pregoeiro, que auxiliado pela Equipe de Apoio, poderá proceder em qualquer fase da
licitação diligências destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da
Proposta.
16.10. Integram o presente Edital os seguintes documentos:
a) Edital;
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b) Anexo I – Termo de Referência;
c) Anexo II – Memorial Descritivo;
d) Anexo III – Modelo de Declaração de Habilitação;
e) AnexoIV – Modelo de Declaração de Cumprimento a Art. 7º. da CF;
f) Anexo V – Modelo de Declaração de Enquadramento de ME/EPP;
g) Anexo VI – Modelo de Declaração de fato superveniente ou Impeditivo;
h) Anexo VII – Modelo de Proposta de Preço;
i) Anexo VIII – Minuta de Contrato;
j) Anexo IX - Termo de Ciência e Notificação;
k) Anexo X – Declaração de Documentos à Disposição do TCE-SP.
16.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação,
não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Estância
Turística de Santa Fé do Sul - SP.
16.12. A participação no procedimento licitatório implica a
aceitação integral, pela licitante, de todas as condições determinadas por este Edital e seus
anexos, ressalvados o disposto no artigo 41, § 3º., da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
atualizações;
16.13. A apresentação da Proposta de Preços implica na aceitação
plena e total das condições deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos
artigos 86 a 88, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
16.14. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto,
a transferência de responsabilidade da licitante vencedora para outras entidades.
16.15. A Administração se reserva o direito de anular ou revogar
a presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie de
acordo com o previsto no artigo 49 da Lei Federal n.º 8.666/93.
16.16. Os atos referentes a este processo poderão ser
comunicados aos proponentes por qualquer tipo de comunicação que comprove o recebimento,
ou ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado, Jornal de Grande Circulação e/ou
Jornal Local.
Santa Fé do Sul, 18 de dezembro de 2019.
MILTON RICARDO BATISTA DE CARVALHO
Presidente em Exercício
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO (PRESENCIAL) N . 40/2019
PROCESSO Nº. 118/2019
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
FINALIDADE: CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA E
OUTORGADA
PELA
AGÊNCIA
NACIONAL
DE
TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, PARA FORNECIMENTO
DE LINK DE INTERNET DEDICADO, BIDIRECIONAL E
SIMÉTRICO, LINK DE INTERNET COMPARTILHADO,
BIDIRECIONAL E ASSIMÉTRICO, INTERLIGAÇÃO DAS
REDES DE COMPUTADORES DOS CAMPUS DA FUNEC POR
MEIO DE FIBRA ÓPTICA (SERVIÇO DE LAN-TO-LAN) E
INTERLIGAÇÃO DA REDE DA FUNEC À DATACENTER EM
CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES
DO EDITAL E SEUS ANEXOS
Atender as necessidades da FUNEC
LOTE 1
R$ 5.450,00/ mês
LOTE 2
R$ 800,00/ mês
LOTE 3
R$ 400,00/ mês

OBJETO

JUSTIFICATIVA
VALOR
REFERENCIAL
PRAZO
CONTRATUAL

12 (doze) meses.

PRAZO DE INÍCIO
PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO
UNIDADE
FISCALIZADORA

A CONTRATADA terá o prazo de até 15 (quinze) dias corridos para o
início da execução dos serviços descritos no Anexo II, contados a partir
da emissão da O.E.S. por parte da FUNEC e os serviços deverão ser
concluídos e estar em pleno e perfeito funcionamento em até 15 (quinze)
dias do início da execução.
O valor global será pago mensalmente pela Tesouraria da FUNEC, em
parcelas iguais, todo dia 15 (quinze) de cada mês posterior ao da
prestação dos serviços, após a emissão da Nota Fiscal.
Centro de Tecnologia e Infromação – CTI.
Santa Fé do Sul, 18 de dezembro de 2019.

MILTON RICARDO BATISTA DE CARVALHO
Presidente em Exercício
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ANEXO II
MEMORIAL DESCRITIVO
PREGÃO (PRESENCIAL) N . 40/2019
PROCESSO Nº. 118/2019
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
FINALIDADE: CONTRATAÇÃO
1 – OBJETO
Contratação de empresa especializada e outorgada pela Agência Nacional de Telecomunicações
- ANATEL, para fornecimento de Link de Internet Dedicado, bidirecional e simétrico, Link de
Internet compartilhado, bidirecional e assimétrico, interligação das redes de computadores dos
campus da Funec por meio de fibra óptica (serviço de Lan-to-Lan) e interligação da rede da
Funec à Datacenter em conformidade com as especificações constantes do Edital e seus Anexos.
2 – JUSTIFICATIVA
Renovação do Link e serviços de Lan-to-Lan atuais com contrato em vencimento, aumento da
capacidade de links de Internet para viabilização do projeto de Wi-Fi a professores e alunos e
interligação dos campus, assim como, proporcionar redundância dos serviços de transmissão
de dados e rede de Internet da instituição.
3 – ESCOPO
Esta contratação contempla os itens abaixo relacionados:
LOTE 1: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO e LAN-TO-LAN
Os itens fornecidos pela CONTRATADA neste lote deverão atender, no mínimo, as seguintes
especificações técnicas:
LINK DEDICADO DE INTERNET
Quantidade: 1 link
Velocidade: 100 Mbps, onde deverá atender as seguintes especificações mínimas:
Do Acesso:
- O acesso deve ser fornecido obrigatóriamente por meio de fibra óptica;
- Acesso bidirecional (trafegar nos dois sentidos);
- Acesso simétrico (mesma velocidade nominal nos dois sentidos);
- Velocidade mínima de 97% da velocidade nominal;
- Disponibilidade média mensal de 99,2% (SLA);
- A CONTRATANTE não terá qualquer tipo de limitação quanto a quantidade (em
bytes) e conteúdo da informação trafegada no acesso;
- A taxa de perda de pacotes não deve ser superior a 2%;
- Latência média de 20ms (do endereço da CONTRATANTE até a central da
CONTRATADA);
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- Fornecimento de um /30 para endereços IPV4 e um /48 para endereços IPV6, com
mínimo 2 ips válidos (ips públicos);
- Configuração de no mínimo 2 (dois) servidores DNS (domain name server) para os
domínios funecsantafe.edu.br e unifunec.edu.br;
- A CONTRATADA deverá possuir Termo de Autorização para a prestação de Serviço
Comunicação Multimídia (SCM) outorgado pela ANATEL;
- Atendimento 24 horas por dia, 365 dias por telefone;
- Início de atendimento máximo em caso de defeito de até 4 horas.
Dos equipamentos
- Todos os equipamentos necessários ao funcionamento e gerencia do link contratado
deverá ser fornecido pela CONTRATADA, com instalação, configuração e
gerência, sem ônus adicionais à CONTRATANTE;
- As configurações deverão ser realizadas de modo que a CONTRANTANTE possua
acesso a Internet sem nenhuma outra configuração adicional;
- Possuir a quantidade mínima necessária de memória que atenda a velocidade e
funcionalidades deste item, em conformidade com as recomendações do fabricante;
- Todos os roteadores deverão ter capacidade para suportar o tráfego com banda
completamente ocupada, sem exceder a 80% de utilização de CPU e memória;
- Responder por todas as normas definidas pela Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL);
Da Instalação
A CONTRATANTE disponibilizará os seguintes recursos para instalação do(s)
equipamento(s): Tomada elétrica tripolar com tensão estabilizada 110 ou 220 v,
Cabeamento necessário do PT (ponto de terminação da rede da contratada) até o local
onde serão instalados os equipamentos da solução;
- Toda a infraestrutura externa para a instalação, ativação e equipamentos (Cabos,
equipamentos, conectores, etc.) do acesso a Internet dedicado não deverá possuir
qualquer ônus para a CONTRATANTE.
- Prazo de instalação é de 10 dias prorrogáveis por mais 10 dias mediante a justificativa.
- A instalação se dará na sala onde se encontra o CPD – Centro de Processamento de
Dados,no campus 2 da Funec (Avenida Mangará, 477, Jardim Mangará, Santa Fé do
Sul – SP).
Do Gerenciamento
- A CONTRATADA deverá fornecer a CONTRATANTE acesso por qualquer meio,
preferencialmente via web, a informações gerenciais referêntes ao link contratado;
- A solução de gerência da rede da CONTRATADA deverá atuar de forma proativa, de
acordo com o Nível de Serviço (SLA), realizando o acompanhamento dos defeitos e
desempenho do serviço.
- Manter o controle da segurança física e lógica de seus ambientes operacionais,
estabelecendo as políticas de segurança a serem aplicadas aos serviços de
telecomunicações contratados.
- Quando solicitada, a CONTRATADA deverá demonstrar para análise as
configurações dos equipamentos instalados no ambiente da CONTRATANTE.

ACESSO LAN-TO-LAN 1: FUNEC - DATA CENTER
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Quantidade: 1 link
Velocidade: 15 Mbps
A CONTRATADA irá interligar por meio de um link LAN-TO-LAN sob infraestrutura
de fibra optica a CONTRATANTE à um Data Center localizado a uma distância de até 250
Km.
ACESSO LAN-TO-LAN 2: FUNEC CAMPUS 2 – FUNEC CAMPUS 1
Quantidade: 1link
Velocidade: 100 Mbps
A CONTRATADA irá interligar por meio de um link LAN-TO-LAN sob infraestrutura
de fibra optica o campus 2 ao campus 1 da CONTRATANTE, na distância dos endereços
dispostos abaixo:
Campus 1: Rua 8, 854, Centro, Santa Fé do Sul – SP
Campus 2: Avenida Mangará, 477, Jardim Mangará, Santa Fé do Sul – SP
ACESSO LAN-TO-LAN 3: FUNEC CAMPUS 2 – FUNEC CAMPUS 3
Quantidade: 1link
Velocidade: 100 Mbps
A CONTRATADA irá interligar por meio de um link LAN-TO-LAN sob infraestrutura
de fibra optica o campus 2 ao campus 3 da CONTRATANTE, na distância dos endereços
dispostos abaixo:
Campus 3: Avenida Paulo Nunes, 95, Centro Sul, Santa Fé do Sul – SP
Campus 2: Avenida Mangará, 477, Jardim Mangará, Santa Fé do Sul - SP
Os itens LAN-TO-LAN 1, 2 e 3, objetos desse termo de referência e descritos acima,
deverão atender as seguintes especificações:
Do acesso
- O acesso deverá ser obrigatoriamente sob infraestrutura de fibra optica
- Acesso bidirecional (trafegar nos dois sentidos);
- Acesso simétrico (mesma velocidade nominal nos dois sentidos);
- Velocidade mínima de 99% da velocidade nominal;
- Disponibilidade média mensal de 99,2% (SLA);
- A CONTRATANTE não terá qualquer tipo de limitação quanto a quantidade (em
bytes) e conteúdo da informação trafegada no acesso;
- A taxa de perda de pacotes não deve ser superior a 1%;
- Latência média de 5ms (entre os locais de entrega do Lan-to-Lan) para o item Acesso
Lan-toLan 1 e latência média de 2ms (entre os locais de entrega do Lan-to-Lan)
para os itens Aceso Lan-to-Lan 2 e 3;
- A CONTRATADA deverá possuir Termo de Autorização para a prestação de Serviço
Comunicação Multimídia (SCM) outorgado pela ANATEL;
- Atendimento 24 horas por dia, 365 dias por telefone;
- Início de atendimento máximo em caso de defeito de até 4 horas.
Dos equipamentos
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- Todos os equipamentos necessários ao funcionamento e gerencia das interligaçõs lanto-lan contratadas deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, com instalação,
configuração e
gerência, sem ônus adicionais à CONTRATANTE;
- As configurações serão executadas para interligação das redes de computadores da
CONTRATANTE.
- Os roteadores e switches deverão possuir a quantidade mínima necessária de memória
que atenda a velocidade e funcionalidades deste item, em conformidade com as
recomendações do fabricante, assim como, possuir pelo menos uma porta óptica e
uma porta Gigabit Ethernet compatível com o padrão IEEE 802.3;
- Todos os roteadores e switches deverão ter capacidade para suportar o tráfego com
banda completamente ocupada, sem exceder a 80% de utilização de CPU e memória;
- Responder por todas as normas definidas pela Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL);
Da Instalação
- A CONTRATANTE disponibilizará os seguintes recursos para instalação do(s)
equipamento(s): Tomada elétrica tripolar com tensão estabilizada 110 ou 220 v,
Cabeamento necessário do PT (ponto de terminação da rede da contratada) até o local
onde serão instalados os equipamentos da solução;
- Toda a infraestrutura externa para a instalação, ativação e equipamentos (Cabos,
equipamentos, conectores, etc.) do acesso a Internet dedicado não deverá possuir
qualquer ônus para a CONTRATANTE.
- Prazo de instalação é de 10 dias prorrogáveis por mais 10 dias mediante a justificativa.
Do Gerenciamento
- A CONTRATADA deverá fornecer a CONTRATANTE acesso por qualquer meio,
preferencialmente via web, a informações gerenciais referêntes ao link contratado;
- A solução de gerência da rede da CONTRATADA deverá atuar de forma proativa, de
acordo com o Nível de Serviço (SLA), realizando o acompanhamento dos defeitos e
desempenho do serviço.
- Manter o controle da segurança física e lógica de seus ambientes operacionais,
estabelecendo as políticas de segurança a serem aplicadas aos serviços de
telecomunicações contratados.
- Quando solicitada, a CONTRATADA deverá demonstrar para análise as
configurações dos equipamentos instalados no ambiente da CONTRATANTE.

LOTE 2: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COMPATILHADO
BIDIRECIONAL E ASSIMÉTRICO
Os itens fornecidos pela CONTRATADA neste lote deverão atender, no mínimo, as seguintes
especificações técnicas:
LINK DE INTERNET COMPARTILHADO BIDIRECIONAL E ASSIMÉTRICO
Quantidade: 2 links
Velocidadade: 500 Mbps (cada), onde cada link deverá atender as seguintes especificações
mínimas:
Do Acesso
- O acesso deve ser fornecido obrigatóriamente por meio de fibra optica;
17/34

- Acesso bidirecional (trafegar nos dois sentidos);
- Acesso Assimétrico (velocidade nominal diferentes nos dois sentidos);
- Velocidade de Download de 99% da velocidade nominal, sendo tolerável em
ocasiões de oscilação a taxa mínima de 75% da velociada nominal;
- Velocidade de Upload de 49% da velocidade nominal, sendo tolerável em
ocasiões de oscilação a taxa de mínima de 40% da velociade nominal;;
- Disponibilidade média mensal de 90% (SLA);
- A CONTRATANTE não terá qualquer tipo de limitação quanto a quantidade (em
bytes) e conteúdo da informação trafegada no acesso;
- A CONTRATADA deverá possuir Termo de Autorização para a prestação de Serviço
Comunicação Multimídia (SCM) outorgado pela ANATEL;
- Atendimento 24 horas por dia, 365 dias por telefone;
- Início de atendimento máximo em caso de defeito de até 4 horas.
Dos equipamentos
- Todos os equipamentos necessários ao funcionamento e gerencia do link contratado
deverá ser fornecido pela CONTRATADA, com instalação, configuração e
gerência, sem ônus adicionais à CONTRATANTE;
- A configuração deverá ser realizada de modo que a CONTRANTANTE possua acesso
a Internet sem nenhuma outra configuração adicional;
- Possuir a quantidade mínima necessária de memória que atenda a velocidade e
funcionalidades deste item, em conformidade com as recomendações do fabricante;
- Todos os roteadores deverão ter capacidade para suportar o tráfego com banda
completamente ocupada, sem exceder a 80% de utilização de CPU e memória;
- Responder por todas as normas definidas pela Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL);
Da Instalação
- A CONTRATANTE disponibilizará os seguintes recursos para instalação do(s)
equipamento(s): Tomada elétrica tripolar com tensão estabilizada 110 ou 220 v,
Cabeamento necessário do PT (ponto de terminação da rede da contratada) até o local
onde serão instalados os equipamentos da solução;
- Toda a infraestrutura externa para a instalação, ativação e equipamentos (Cabos,
equipamentos, conectores, etc.) do acesso a Internet dedicado não deverá possuir
qualquer ônus para a CONTRATANTE.
- Prazo de instalação é de 10 dias prorrogáveis por mais 10 dias mediante a justificativa.
- A instalação se dará na sala onde se encontra o CPD – Centro de Processamento de
Dados,no campus 2 da Funec (Avenida Mangará, 477, Jardim Mangará, Santa Fé do
Sul – SP).
Do Gerenciamento
- A CONTRATADA deverá fornecer a CONTRATANTE acesso por qualquer meio,
preferencialmente via web, a informações gerenciais referêntes ao link contratado;
- A solução de gerência da rede da CONTRATADA deverá atuar de forma proativa, de
acordo com o Nível de Serviço (SLA), realizando o acompanhamento dos defeitos e
desempenho do serviço.
- Manter o controle da segurança física e lógica de seus ambientes operacionais,
estabelecendo as políticas de segurança a serem aplicadas aos serviços de
telecomunicações contratados.
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- Quando solicitada, a CONTRATADA deverá demonstrar para análise as
configurações dos roteadores e demais equipamentos instalados no ambiente da
CONTRATANTE.

LOTE 3: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COMPARTILHADO
BIDIRECIONAL E ASSIMÉTRICO
Os itens fornecidos pela CONTRATADA neste lote deverão atender, no mínimo, as seguintes
especificações técnicas:
LINK DE INTERNET COMPARTILHADO BIDIRECIONAL E ASSIMÉTRICO
Quantidade: 1link
Velocidade: 500 Mbps, onde deverá atender as seguintes especificações mínimas:
Do Acesso
- O acesso deve ser fornecido obrigatoriamente por meio de fibra óptica;
- Acesso bidirecional (trafegar nos dois sentidos);
- Acesso Assimétrico (velocidades nominais diferentes nos dois sentidos);
- Velocidade mínima de Download de 99% da velocidade nominal;
- Velocidade mínima de Upload de 49% da velocidade nominal;
- Disponibilidade média mensal de 99,2% (SLA);
- A CONTRATANTE não terá qualquer tipo de limitação quanto a quantidade (em
bytes) e conteúdo da informação trafegada no acesso;
- A taxa de perda de pacotes não deve ser superior a 1%;
- Latência média de 20ms (do endereço da CONTRATANTE até a central da
CONTRATADA);
- A CONTRATADA deverá possuir Termo de Autorização para a prestação de Serviço
Comunicação Multimídia (SCM) outorgado pela ANATEL;
- Atendimento 24 horas por dia, 365 dias por telefone;
- Início de atendimento máximo em caso de defeito de até 4 horas.
Dos equipamentos
- Todos os equipamentos necessários ao funcionamento e gerenciamento do link
contratado deverá ser fornecido pela CONTRATADA, com instalação, configuração e
gerência, sem ônus adicionais à CONTRATANTE;
- A configuração deverá ser realizada de modo que a CONTRANTANTE possua acesso
a Internet sem nenhuma outra configuração adicional;
- Possuir a quantidade mínima necessária de memória que atenda a velocidade e
funcionalidades deste item, em conformidade com as recomendações do fabricante;
- Todos os roteadores deverão ter capacidade para suportar o tráfego com banda
completamente ocupada, sem exceder a 80% de utilização de CPU e memória;
- Responder por todas as normas definidas pela Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL);
Da Instalação
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- A CONTRATANTE disponibilizará os seguintes recursos para instalação do(s)
equipamento(s): Tomada elétrica tripolar com tensão estabilizada 110 ou 220 v, Cabeamento
necessário do PT (ponto de terminação da rede da contratada) até o local onde
serão
instalados os equipamentos da solução;
- Toda a infraestrutura externa para a instalação, ativação e equipamentos (Cabos,
equipamentos, conectores, etc.) do acesso a Internet dedicado não deverá possuir qualquer ônus
para a CONTRATANTE.
- Prazo de instalação é de 10 dias prorrogáveis por mais 10 dias mediante a justificativa.
- A instalação se dará na sala onde se encontra o CPD – Centro de Processamento de
Dados, no campus 2 da Funec (Avenida Mangará, 477, Jardim Mangará, Santa Fé do
Sul – SP).
Do Gerenciamento
- A CONTRATADA deverá fornecer a CONTRATANTE acesso por qualquer meio,
preferencialmente via web, a informações gerenciais referentes ao link contratado;
- A solução de gerência da rede da CONTRATADA deverá atuar de forma proativa, de
acordo com o Nível de Serviço (SLA), realizando o acompanhamento dos defeitos e
desempenho do serviço.
- Manter o controle da segurança física e lógica de seus ambientes operacionais,
estabelecendo as políticas de segurança a serem aplicadas aos serviços de
telecomunicações contratados.
- Quando solicitada, a CONTRATADA deverá demonstrar para análise as
configurações dos roteadores e demais equipamentos instalados no ambiente da
CONTRATANTE.
4 – PAGAMENTO
O pagamento dos serviços, em qualquer dos lotes se dará da seguinte forma:
-Mensalmente, após o décimo quinto dia do mês subsequente ao mês da prestação do
serviço, a contar da data de aceitação definitiva da prestação do serviço pela CONTRATADA.
- O início da cobrança dos serviços será na data da efetiva disponibilização do mesmo,
para uso da CONTRATANTE, conforme solicitação e cronograma de implantação.
- O pagamento referente ao mês de ativação ou de desativação dos serviços será
proporcional ao número de dias do mês comercial, considerado este como sendo de 30 (trinta)
dias corridos.
- O pagamento será efetuado mensalmente mediante a apresentação de única nota
Fiscal/Fatura, emitida em moeda corrente Nacional, pela CONTRATADA correspondente aos
serviços efetivamente executados e aceitos, após atestadas pela autoridade competente.
5 – DISPOSIÇÕES GERAIS
- No caso de o participante ganhador do LOTE 3 ser o mesmo do LOTE 1,
obrigatoriamente o mesmo deverá manter redundância do Link Dedicado contratado no LOTE
1 por meio de infraestrutura de rádio, assim como, o Link contratado no LOTE 3, deverá ser
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entregue em fibra óptica separada e não poderá estar na mesma rota física da
do Link Dedicado contratado no LOTE 1.

fibra

óptica

- Os participantes do certame, deverão comprovar por meio de documentação pertinente,
anexa a proposta, em caráter eliminatório, serem atendidos por mais de uma operadora de link,
onde, em sua totalidade, não poderá ser composta somente por participantes do certame.
- O participante do certame, em qualquer dos lotes, deverá apresentar à
CONTRATANTE, anexo a proposta, em caráter eliminatório, a permissão junto a
concessionaria detentora dos direitos do meio físico onde a fibra óptica deverá passar (postes
ou outros meios de terceiros);
- Fica facultativo aos participantes do certame, a partir da publicação do edital do
certame até o dia 10/01/2019, a visita técnica às dependências da Funec, a fim de analisar os
locais de instalação e onde os serviços serão prestados, podendo a visita ser agendada pelo email cpd@funecsnatafe.edu.br, nos horários que forem definidos no agendamento;
- TODOS os participantes do certame assumem que tomaram conhecimento de todas
asinformações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto deste Edital e
seus Anexos;
- A qualquer momento poderão ser efetuadas alterações na localização geográfica
(endereço), velocidade nas localidades, sujeitando-se as partes ao reequilíbrio econômico
financeiro que se demonstrar necessário à continuidade da prestação dos serviços
contratados.
- A CONTRATADA deve fornecer soluções escaláveis, possibilitando alterações nas
bandas de transmissão, configurações e tecnologias.
- As despesas decorrentes da ativação do objeto contratado, nos respectivos locais de
prestação dos serviços, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.
- No momento da ativação do circuito, as localidades deverão ser vistoriadas, a fim de
se mensurar a necessidade de obras civis para execução da rede interna (até o local da instalação
dos roteadores), quando necessária. Se forem encontrados problemas que necessitem de obras
civis, a CONTRATADA deverá submeter a CONTRATANTE por escrito.
- Para a execução dos serviços, a CONTRATADA utilizará equipamentos, funcionários
e todo o material necessário de sua propriedade.
- Os equipamentos a serem disponibilizados pela CONTRATADA deverão ser
identificados pela própria empresa para diferenciar dos demais existentes, sendo que, os
equipamentos que estiverem nas dependências da CONTRATANTE, deverão estar organizados
em rack fechado e identificado da CONTRATADA.
- Os chamados técnicos serão abertos, conforme procedimento definido entre as partes,
e encaminhados diretamente a CONTRATADA que providenciará a solução do problema,
onde, a CONTRATADA deverá disponibilizar um telefone e e-mail para atendimento nesse
período.
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- O atendimento ao chamado técnico deverá ser iniciado no máximo em 04 horas
úteisapós sua abertura e solucionados em no máximo 08 horas.
- Caso o problema em equipamento, que não possa ser solucionado em tempo hábil e
seu funcionamento restaurado, a CONTRATADA deverá providenciar sua substituição
imediatamente por equipamento backup, em especificação equivalente para que o serviço
prestado não seja prejudicado.
Os itens, objetos desse termo de referência ficam assim resumidos:
1 Link 100 Mbps de Internet dedicado, bidirecional e simétrico sob estrutura
de fibra óptica e de acordo com as especificações do item;
1 Link Lan-to-Lan 15 Mbps (interligação Funec – Data Center), bidirecional
e simétrico, sob estrutura de fibra óptica,a distância de até 250 Km e de
acordo com as especificações do item;
1 Link Lan-to-Lan 100 Mbps (interligação Funec Campus 2 – Funec Campus
1), bidirecional e simétrico, sob estrutura de fibra óptica e de acordo com as
especificações do item, interligando o campus 1 ao campus 2 da Funec
LOTE 1
localizadosnos seguintes endereços:
- Campus 1: Rua 8, 854, Centro, Santa Fé do Sul – SP
- Campus 2: Avenida Mangará, 477, Jardim Mangará, Santa Fé do Sul – SP
1 Link Lan-to-Lan 100 Mbps (interligação Funec Campus 2 – Funec Campus
3), bidirecional e simétrico, sob estrutura de fibra óptica e de acordo com as
especificações do item, interligando o campus 2 ao campus 3 da Funec
localizados nos seguintes endereços:
- Campus 2: Avenida Mangará, 477, Jardim Mangará, Santa Fé do Sul – SP
- Campus 3: Avenida Paulo Nunes, 95, Centro Sul, Santa Fé do Sul – SP
2 Links
500 Mbps (cada) Internet Compartilhada, bidirecional e
LOTE 2 assimétrico, sob estrutura de fibra óptica e de acordo com as especificações
do item
1 Link 500 Mbps Internet Compartilhada, bidirecional e assimétrico, sob
LOTE 2
estrutura de fibra óptica e de acordo com as especificações do item
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
(apresentação obrigatória no credenciamento FORA DOS ENVELOPES)
Deve ser impressa em papel timbrado da empresa participante na licitação

PREGÃO (PRESENCIAL) N . 40/2019
PROCESSO Nº. 118/2019
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
FINALIDADE: CONTRATAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada e outorgada pela Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL, para fornecimento de Link de Internet Dedicado, bidirecional
e simétrico, Link de Internet compartilhado, bidirecional e assimétrico, interligação das redes
de computadores dos campus da Funec por meio de fibra óptica (serviço de Lan-to-Lan) e
interligação da rede da Funec à Datacenter em conformidade com as especificações constantes
do Edital e seus Anexos.
A (nome da empresa licitante), por seu representante legal (nome
do representante), RG (número de documento do representante), inscrita no CNPJ sob nº
(XX.XXX.XXX/XXXX-XX), com sede na (endereço completo), nos termos e para os fins do
artigo 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre
plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos no Edital do Pregão em epígrafe.
Sendo expressão da verdade firmamos a presente declaração.

...............................................(local e data)

.....................................................................
Nome completo do Declarante
RG / CPF
Cargo
Carimbo CNPJ
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(apresentação obrigatória dentro do ENVELOPE de HABILITAÇÃO devidamente lacrado)
Deve ser impressa em papel timbrado da empresa participante na licitação

PREGÃO (PRESENCIAL) N . 40/2019
PROCESSO Nº. 118/2019
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
FINALIDADE: CONTRATAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada e outorgada pela Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL, para fornecimento de Link de Internet Dedicado, bidirecional
e simétrico, Link de Internet compartilhado, bidirecional e assimétrico, interligação das redes
de computadores dos campus da Funec por meio de fibra óptica (serviço de Lan-to-Lan) e
interligação da rede da Funec à Datacenter em conformidade com as especificações constantes
do Edital e seus Anexos.
PROPONENTE: ________________________________________________
CNPJ Nº. ______________________________________________________
ENDEREÇO: ___________________________________________________
Declaramos, para os fins de direito que esta empresa cumpre
integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, do
art. 7º, inciso XXXIII, a saber:
“(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição
de aprendiz a partir de quatorze anos”.
Esta declaração é parte integrante da documentação exigida pelo
Edital da licitação, modalidade Pregão Nº. 40/2019, da Fundação Municipal de Educação e
Cultura - FUNEC, e por ela responde integralmente a declarante.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente
...............................................(local e data)
.....................................................................
Nome completo do Declarante
RG / CPF
Cargo
Carimbo CNPJ
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP
(apresentação obrigatória no credenciamento FORA DOS ENVELOPES)
Deve ser impressa em papel timbrado da empresa participante na licitação

PREGÃO (PRESENCIAL) N . 40/2019
PROCESSO Nº. 118/2019
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
FINALIDADE: CONTRATAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada e outorgada pela Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL, para fornecimento de Link de Internet Dedicado, bidirecional
e simétrico, Link de Internet compartilhado, bidirecional e assimétrico, interligação das redes
de computadores dos campus da Funec por meio de fibra óptica (serviço de Lan-to-Lan) e
interligação da rede da Funec à Datacenter em conformidade com as especificações constantes
do Edital e seus Anexos.
PROPONENTE: ________________________________________________
CNPJ Nº. ______________________________________________________
ENDEREÇO: ___________________________________________________
Declaramos para os devidos fins que a empresa (Nome da
empresa), CNPJ (número CNPJ) estabelecida na (rua; nº e cidade), por seu representante legal
(nome do representante, RG), declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está
classificada na presente data como:
( ) Microempreendedor Individual – MEI
( ) Microempresa – ME
( ) Empresa de Pequeno Porte – EPP
perante a (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-se ainda a
informar caso deixe de ser enquadrada em tal condição, nos termos da lei.
...............................................(local e data)

.....................................................................
Nome completo do Declarante
RG / CPF
Cargo
Carimbo CNPJ
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE OU
IMPEDITIVO
(apresentação obrigatória dentro do ENVELOPE de HABILITAÇÃO devidamente lacrado)
Deve ser impressa em papel timbrado da empresa participante na licitação

PREGÃO (PRESENCIAL) N . 40/2019
PROCESSO Nº. 118/2019
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
FINALIDADE: CONTRATAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada e outorgada pela Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL, para fornecimento de Link de Internet Dedicado, bidirecional
e simétrico, Link de Internet compartilhado, bidirecional e assimétrico, interligação das redes
de computadores dos campus da Funec por meio de fibra óptica (serviço de Lan-to-Lan) e
interligação da rede da Funec à Datacenter em conformidade com as especificações constantes
do Edital e seus Anexos.
A Empresa (nome da empresa), sediada na Rua (endereço
completo da empresa), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº
(número CNPJ), por seu representante legal (nome do representante), CPF (número do
documento), DECLARA, sob as penas da lei, a INEXISTENCIA de fatos supervenientes, que
impossibilitem sua participação no Pregão nº. 40/2019, pois que encontram-se satisfeitas as
exigências previstas no art. 27 da Lei 8.666/93, e suas alterações.
...............................................(local e data)

.....................................................................
Nome completo do Declarante
RG / CPF
Cargo
Carimbo CNPJ
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ANEXO VII
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
(apresentação obrigatória dentro do ENVELOPE de PROPOSTA DE PREÇOS devidamente
lacrado)
Deve ser impressa em papel timbrado da empresa participante na licitação
PREGÃO (PRESENCIAL) N . 40/2019
PROCESSO Nº. 118/2019
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
FINALIDADE: CONTRATAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada e outorgada pela Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL, para fornecimento de Link de Internet Dedicado, bidirecional e
simétrico, Link de Internet compartilhado, bidirecional e assimétrico, interligação das redes de
computadores dos campus da Funec por meio de fibra óptica (serviço de Lan-to-Lan) e interligação da
rede da Funec à Datacenter em conformidade com as especificações constantes do Edital e seus Anexos.
PROPONENTE:_____________________________________
CNPJ: :_____________________________________________
ENDEREÇO: :_______________________________________
TELEFONE/FAX: :___________________________________
E-MAIL DE CONTATO: :_____________________________
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura dos envelopes.
ITEM

VALOR MENSAL

VALOR TOTAL (12
MESES)

LOTE 1
LOTE 2
LOTE 3
LOTE 1: VALOR TOTAL: R$ XXXXX,XX
LOTE 1: VALOR TOTAL POR EXTENSO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
LOTE 2: VALOR TOTAL: R$ XXXXX,XX
LOTE 2: VALOR TOTAL POR EXTENSO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
LOTE 3: VALOR TOTAL: R$ XXXXX,XX
LOTE 3: VALOR TOTAL POR EXTENSO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Declarações:
Declaramos, expressamente, estar de acordo com as normas e condições constantes do Edital e Anexos
do Pregão Presencial nº. 40/2019, submetendo-me aos termos que o integram, em especial ao item “5”
do Anexo II, estando de acordo e em total conformidade com as exigências, apresentando junto a esta
proposta, os documentos ali exigidos.

...............................................(local e data)
.....................................................................
Nome completo do Declarante
RG / CPF
Cargo
Carimbo CNPJ
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ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E
OUTORGADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE
LINK DE INTERNET DEDICADO, BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO,
LINK DE INTERNET COMPARTILHADO, BIDIRECIONAL E
ASSIMÉTRICO, INTERLIGAÇÃO DAS REDES DE COMPUTADORES
DOS CAMPUS DA FUNEC POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA (SERVIÇO
DE LAN-TO-LAN) E INTERLIGAÇÃO DA REDE DA FUNEC À
DATACENTER
PREGÃO (PRESENCIAL) N . 40/2019
PROCESSO Nº. 118/2019
CONTRATO Nº. ___/2020
Pelo presente instrumento, firmado de um lado pela
FUNDAÇÃO MUNICIPAL E EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC, situada na Avenida
Mangará, nº. 477, Jardim Mangará, com CNPJ nº. 47.527.288/0001-10, neste ato representada
pelo seu Presidente em Exercício o Sr. MILTON RICARDO BATISTA DE CARVALHO,
brasileiro, casado, portador do RG nº. _____________ SSP/SP e do CPF nº.
________________, residente e domiciliado na _______________, nº. ____, Bairro
_________, na cidade de Santa Fé do Sul, estado de São Paulo, simplesmente denominada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ____________________, com C.N.P.J. nº.
__________________ e Inscr. Estadual nº. ______________, estabelecida à
________________, nº. ____, bairro, na cidade de _________________, estado de
________________, neste ato representada pela Sr. ____________________, ____________,
________, ___________, residente e domiciliado na ___________________, nº. ________,
_______, na cidade de _________________, estado de ________________, portador do RG
nº. _____________________ e do CPF nº. _________________, simplesmente denominada
CONTRATADA, fica justo e acertado o presente instrumento, com fundamento na lei de
Responsabilidade Fiscal que reger-se-á pela Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada pelas Leis nº.s
8.883/94, 9.032/95, 9.648/98, e Lei Estadual nº. 6.544/89, Lei Complementar nº. 123/2006 e
147/2014, além das cláusulas e condições abaixo mencionadas, que as partes aceitam e
outorgam mutuamente, a saber:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem como objeto a empreitada
global, do tipo menor preço por lote, para a Contratação de empresa especializada e outorgada
pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, para fornecimento de Link de
Internet Dedicado, bidirecional e simétrico, Link de Internet compartilhado, bidirecional e
assimétrico, interligação das redes de computadores dos campus da Funec por meio de fibra
óptica (serviço de Lan-to-Lan) e interligação da rede da Funec à Datacenter em conformidade
com as especificações constantes do Edital e seus Anexos, de acordo com as configurações e
condições constantes da proposta da CONTRATADA e dos Anexos I e II do edital do Pregão
nº. 40/2019.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO: O valor a ser pago à CONTRATADA pelo(s)
serviços executados por meio deste contrato é o de R$ xxxxxxx(xxxx), já incluídas despesas de
frete, impostos e todas as demais necessárias para o fornecimento do respectivo objeto entregue
no UniFUNEC, sendo o valor mensal o de R$ xxxxxxxx (xxxx).
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: A
contratada terá o prazo de até 15 (quinze) dias corridos para o início da execução dos serviços,
os quais deverão estar em perfeito funcionamento em até 15 (quinze) dias corridos do início da
execução, contados a partir da emissão da O.E.S. por parte do UNIFUNEC.
Parágrafo Primeiro: A Presidência da CONTRATANTE designará um responsável para o
acompanhamento da execução dos serviços por meio deste contrato.
Parágrafo Segundo: Os serviços serão recebidos:
I - provisoriamente, no ato de sua entrega, por servidor designado pela CONTRATANTE,
mediante recibo aposto na respectiva nota fiscal eletrônica;
II - definitivamente, no prazo de quinze dias contados do recebimento provisório, pelo
responsável designado, mediante termo de recebimento.
CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA – Os serviços executados serão garantidos e
atualizados pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses e/ou conforme proposta de preços, conforme
Anexo I do Edital e nos termos da proposta apresentada.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PAGAMENTOS: O pagamento pela execução do objeto deste
certame será procedido pela Tesouraria da Instituição, após apresentação de Nota Fiscal.
§ 1º. Os pagamentos ocorrerão até o décimo quinto dia do mês posterior ao dos serviços
prestados, mediante crédito em conta da licitante vencedora.
§ 2º. As Notas Fiscais/ Faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e
seu vencimento ocorrerá após nova análise.
§ 3º. É condição indispensável para que os pagamentos sejam efetuados que os documentos
apresentados na fase de habilitação não se encontrem com o prazo de validade vencido,
especialmente os referentes à regularidade fiscal.
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES: São obrigações das
partes, além de outras previstas em lei e neste contrato:
I - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A CONTRATADA tem por responsabilidade,
afora outras que lhe couberem por lei e por este:
a) fornecer o objeto da contração na forma e prazos estabelecidos neste contrato;
b) responder por quaisquer prejuízos, mediante a devida comprovação a ser apurada por
representantes das partes, e indenizar o CONTRATANTE ou terceiros por todo e qualquer dano
pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente do cumprimento das obrigações
decorrentes do contrato. A indenização devida será procedida pela CONTRATADA em favor
do CONTRATANTE ou partes prejudicadas, independentemente de qualquer ação judicial;
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c) executar os serviços com esmero e correção, refazendo tudo quanto for impugnado pela
fiscalização;
d) reparar ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que
forem verificados vícios, defeitos ou incorreções, salvo se resultantes de acidente a que ela,
CONTRATADA, não tiver dado causa;
e) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa
anuência do CONTRATANTE;
f) manter atualizada a documentação apresentada para habilitação, devendo a CONTRATADA
informar ao CONTRATANTE, imediata e formalmente, caso ocorra, a impossibilidade de
renovação ou apresentação de qualquer desses documentos, justificando a ocorrência.
II - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a) proporcionar condições indispensáveis para que a CONTRATADA possa fornecer os
produtos e prestar os serviços previstos neste contrato;
b) designar servidores para o recebimento do objeto e acompanhamento do contrato;
c) proceder pontualmente aos pagamentos devidos à CONTRATADA.
Parágrafo Único: As obrigações contratuais são de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA. O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência
dessa responsabilidade para outras pessoas físicas ou jurídicas, sejam fabricantes, técnicos ou
quaisquer outros.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: A CONTRATANTE,
respeitado o direito de defesa prévia, poderá aplicar as seguintes penalidades à
CONTRATADA inadimplente:
I. A recusa injustificada do licitante vencedor em aceitar ou retirar o Empenho ou o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo órgão licitador, implicará na imediata suspensão
do direito de licitar com o UniFUNEC, pelo prazo de até 06 (seis) meses e multa no valor de
10% (dez por cento) do valor do Contrato/empenho, atualizada até a data do efetivo pagamento
com juros de 0,3% (três décimos por cento);
II. A inexecução total do objeto desta licitação ensejará aplicação de multa correspondente a
10% (dez por cento) do valor do Empenho ou termo equivalente, atualizado; tratando-se de
entrega parcelada a multa será de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor
da parcela atrasada, até o limite de 6% (seis por cento), com as consequências previstas em lei,
reconhecidos os direitos da administração previstos no art. 77 da Lei nº 8.666/93; sujeitas às
penalidades previstas na Lei n.º 8.666/93 e alterações;
III. Em caso de tolerância, após os primeiros 10 (dez) dias de atraso, e não sendo cancelado o
Empenho, se repetir o atraso, o UniFUNEC aplicará multa em dobro;
IV. Verificada uma das hipóteses dos subitens anteriores, o UniFUNEC poderá optar pela
convocação das demais proponentes da licitação, obedecida sucessivamente à ordem de
classificação na forma do § 2º, do art. 64, do diploma licitatório;
V. Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto licitado e injustificada recusa em assinar o
Contrato, o UniFUNEC poderá, garantida a prévia defesa da licitante, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, aplicar multa prevista neste edital juntamente com as seguintes sanções:
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a) Advertência, nos seguintes casos:
a.1.) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no Contrato.
a.2.) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da
CONTRATANTE desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
b) Multa, que será aplicada sobre o valor atualizado do contrato, nos seguintes casos:
b.1.) de 2% pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente.
b.2.) de 1% nos casos da prestação de serviços estabelecidos neste Pregão incorrerem em
qualquer irregularidade.
b.3.) a multa será cobrada em dobro a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30%
(trinta por cento) do valor atualizado do Contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos
que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos, de acordo com a seguinte graduação:
c.1.) 1 ano - atraso na efetiva prestação dos serviços licitados.
c.2.) 2 anos - prestação dos serviços com qualidade inferior ao proposto.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação,
quando ocorrer um ou todos dos seguintes casos:
d.1.) recusa injustificada do adjudicatário em celebrar o Contrato.
d.2.) rompimento unilateral do Contrato, por parte da CONTRATADA.
VI. As multas previstas neste Edital não impedem que a Administração rescinda
unilateralmente o Contrato, bem como aplique as outras sanções previstas na Lei.
VII. As sanções previstas são de competência exclusiva da Presidência do UniFUNEC,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias a contar
da abertura de vistas.
VIII. A aplicação das penalidades de que trata esta Cláusula não exime a CONTRATADA de
corrigir as irregularidades que lhes deram causa.
CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS: Dos atos da Administração cabe recurso,
obedecido o disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/93, e conforme o disposto no Edital.
CLÁUSULA NONA- NATUREZA DA DESPESA: A despesa decorrente deste contrato
correrá à Verba Ficha: Equipamentos e Materiais Permanentes da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA– VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 meses
a partir da conforme previsto no anexo I do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
Fazem parte integrante do presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital de
pregão e seus anexos, a Proposta de Preços da CONTRATADA e sua documentação de
habilitação, constantes do Processo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO: São motivos para a rescisão do
contrato os relacionados no artigo 77 a 80 da Lei 8.666/93, e posteriores alterações, em especial
quando constatado:
a) Persistência de infrações após a aplicação da multa prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
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b) Manifesta impossibilidade por parte da licitante vencedora de cumprir as obrigações
assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado.
c) Interesse público, devidamente motivado e justificado pela CONTRATANTE.
d) Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8666/93.
e) Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou falência da licitante vencedora.
f) Inobservância da boa técnica na execução dos fornecimentos.
§ 1º. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em lei.
§ 2º. A rescisão do contrato atenderá ao disposto no art. 79 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO - Para todas as questões divergentes
oriundas do presente contrato não resolvidas administrativamente será competente o foro da
Comarca de Santa Fé do Sul - SP, renunciando as partes a qualquer outro por mais especial que
possa ser.
E assim, por estarem justos e combinados, assinam o presente em
três vias de igual teor para um só fim, na presença de duas testemunhas que a tudo presenciaram,
para que surta seus regulares efeitos de direito.
Santa Fé do Sul, em ____ de ________ de 2020.

________________________________________
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNEC

________________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_____________________________
Nome:
RG:

_____________________________
Nome:
RG:
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ANEXO IX TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO CONTRATOS OU ATOS
JURÍDICOS ANÁLOGOS CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA – FUNEC, CNPJ (MF) nº. 47.527.288/0001-10.
CONTRATADA:
______________________,
com
C.N.P.J.
nº.
__________________________
CONTRATO Nº. (DE ORIGEM): __/2020 – PROCESSO Nº. 118/2019 – PREGÃO
(PRESENCIAL) Nº. 40/2019.
OBJETO: Visa a objetiva a empreitada global, do tipo menor preço por lote, para a Contratação
de empresa especializada e outorgada pela Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL, para fornecimento de Link de Internet Dedicado, bidirecional e simétrico, Link de
Internet compartilhado, bidirecional e assimétrico, interligação das redes de computadores dos
campus da Funec por meio de fibra óptica (serviço de Lan-to-Lan) e interligação da rede da
Funec à Datacenter em conformidade com as especificações constantes do Edital e seus Anexos.
Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do
Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS
para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação
e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que 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, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709,
de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.
Santa Fé do Sul – SP, em __ de ___________ de 2020.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA –
FUNEC
Nome e cargo: MILTON RICARDO BATISTA DE CARVALHO - Presidente em
Exercício
E-mail institucional: presidencia@funecsantafe.edu.br
E-mail pessoal: adervalmorreti52@gmail.com
Assinatura:__________________________________________________________
CONTRATADA: ______________________________
Nome e cargo: _________________________________
E-mail institucional: ______________________________
E-mail
pessoal:
____________________________________
Assinatura:____________________________________________________________
OBS. Este Termo será elaborado e assinado, somente pela empresa vencedora do certame,
por ocasião da assinatura do Termo Contratual.
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ANEXO X DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO
TCE - SP.
CONTRATANTE: Fundação Municipal de Educação e Cultura – FUNEC
CNPJ. (MF) Nº 47.527.288/0001-10
CONTRATADA: CNPJ. (MF) Nº CONTRATO N° __/2020
DATA DA ASSINATURA: __ de _______ de 2020
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
OBJETO: “Visa a objetiva a empreitada global, do tipo menor preço por lote, para a Contratação
de empresa especializada e outorgada pela Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL, para fornecimento de Link de Internet Dedicado, bidirecional e simétrico, Link de
Internet compartilhado, bidirecional e assimétrico, interligação das redes de computadores dos
campus da Funec por meio de fibra óptica (serviço de Lan-to-Lan) e interligação da rede da
Funec à Datacenter em conformidade com as especificações constantes do Edital e seus
Anexos”.
Declaro, na qualidade de responsável 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.
Santa Fé do Sul - SP, em __ de ________ de 2020.

Nome: MILTON RICARDO BATISTA DE CARVALHO
Cargo: Presidente em Exercício
e-mail: presidencia@funecsantafe.edu.br
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