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Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO À 

INTERNET, BANDA LARGA DEDICADA, 20 MG, DESTINADOS A 

DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO E SUAS 

SECRETARIAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECIBO 
 

 
 

A Empresa     CNPJ n°.      ._     ._     /  -__, 
retirou o Edital de Nº   , referente ao objeto 
    e   deseja   ser   informada   de 
quaisquer alterações, respostas a esclarecimentos e impugnações pelo e-mail: 
  . 

  , aos      / _/ . 
 

Representante Legal 
 

OBS.:  ESTE  RECIBO  DEVERÁ  SER  REMETIDO  AO  PREGOEIRO 
 

PELO E-MAIL: selicmelgaco@gmail.com PARA EVENTUAIS 

COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. 

http://www.melgaco.pa.gov.br/
mailto:selicmelgaco@gmail.com
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1. PREÂMBULO: 
 

 

O  MUNICÍPIO  DE  MELGAÇO,  ESTADO  DO  PARÁ,  Pessoa  Jurídica  de
 

 2
 

 

Direito Público Interno, com sede localizada na Av. Senador Lemos, 213 – 

Centro – Melgaço/PA – CEP: 68.490-000, inscrito no CNPJ sob o n° 

04.876.470/0001-74, por intermédio do Setor de Licitações e Contratos, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que no dia, hora e local designados 

neste Edital, realizará certame licitatório na modalidade PREGÃO, na forma 

PRESENCIAL,       do        tipo        Menor Preço Por Item,        pelo 

Sistema de Registro de Preços, para aquisição do objeto do certame, de 

acordo com as normas estabelecidas neste Edital. 
 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este Pregão será regido pela Lei Federal 

nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 

Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 

Municipal nº 075/07, de 30 de março de 2007. 
 

1.1 O Pregão será realizado pelo Pregoeiro FÁBIO PACHECO DE SOUZA, designado 

pela Portaria nº 005/2018, de 05 de janeiro de 2018 e Equipe de Apoio, função 

exercida pela Comissão Permanente de Licitação, constituída pelos servidores 

FÁBIO PACHECO DE SOUZA, Presidente; TIAGO PACHECO DE SOUZA, 

Secretário; ARNALDO PANTOJA DO MONTE, Membro; DEMÓCRITO 

LACERDA LEÃO JÚNIOR, membro 1; ISAÍAS CORREA GUEDES, membro 2, 

designados pela Portaria nº 0182B/2018, de 30 de Abril de 2018. 
 

1.2A abertura da sessão pública desta licitação dar-se-á conforme a seguinte 

programação: 
 

1.2.1 Dia 10/08/2018 às 08h30min – Início do Credenciamento e 

recepção dos envelopes contendo as Propostas Comerciais e os 

Documentos de Habilitação. 

http://www.melgaco.pa.gov.br/
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2. DO OBJETO: 
 
 

2.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO 

À INTERNET,     BANDA     LARGA     DEDICADA,     20     MG, 

DESTINADOS  A  DEMANDA  DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE 

 3 
 

MELGAÇO E SUAS SECRETARIAS, conforme quantidades e 

especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I, parte 

integrante do presente Edital; 
 

2.2 Nos termos do inciso III do art, 6º da Lei Federal nº 8.666/1993, 

compra é “toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma 

só vez ou parceladamente” observando-se, ainda o disposto no art. 15 do 

mesmo Diploma Legal. 

 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 
 
 

3.1 Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas interessadas, 

do ramo de atividade pertinente (Acórdão TCU nº 1.021/2007 - Plenário), 

que atenderem a todas as condições e exigências estabelecidas neste edital 

e seus anexos; 
 

3.2 Não poderão participar da presente licitação as interessadas: 
 

3.2.1 Que não atuem no ramo pertinente ao objeto da licitação (Acórdão TCU 

nº 1.021/2007 - Plenário); 
 

3.2.2 Que se encontrem em situação de falência, concordata, recuperação 

judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação 

ou empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
 

3.2.3 Que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da 

Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou 

municipal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito 

de contratar ou licitar com o Órgão ou Entidade Promotora da 

Licitação; 

http://www.melgaco.pa.gov.br/
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3.2.4 Que possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, 

servidor, empregado ou ocupante de cargo comissionado do Órgão ou 

Entidade Promotora da Licitação ou que tenham tido vínculo há menos 

de cento e oitenta dias anteriores à data da publicação deste Edital; 

3.2.5 Que estejam constituídas sob a forma de consórcio, 

independentemente de sua forma de  constituição  e sejam  4 
 

controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
 

3.2.6 Que se encontrem sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas 

ou jurídicas. 
 

3.2.7 Cujo sócio seja servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao 

Órgão promotor da licitação; 
 

3.2.8 Cujo sócio seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, do pregoeiro 

ou da autoridade administrativa da PMM. 
 

3.3 É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de 

um licitante na presente licitação. 
 

3.4 Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as 

exigências deste Edital. 
 

3.5 O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e

 apresentação de sua proposta, independente do resultado do 

procedimento licitatório. 
 

3.6 A participação no certame implica aceitar todas as condições 

estabelecidas neste Edital 
 

3.7 As microempresas e empresas de pequeno porte poderão se 

beneficiar, nesta licitação, do tratamento diferenciado e favorecido 

previsto na Lei Complementar n° 123/2006, desde que não se enquadrem 

em qualquer das exclusões relacionadas no seu § 4º do artigo 3º1 

 

 
 

1Segundo  o  dispositivo  citado,  não  se  inclui  no  regime  diferenciado  e  favorecido  previsto  nesta  Lei 

Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: 

I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; 

http://www.melgaco.pa.gov.br/
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4. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: 
 
 

4.1.1 DO CREDENCIAMENTO: 
 

4.1.2 No horário indicado no Preâmbulo deste edital o Pregoeiro iniciará a 

sessão   pública   do   pregão,   dando   início ao   credenciamento   e 

identificação dos representantes dos proponentes. 5 
 

4.1.2.1 Após o Pregoeiro declarar a abertura da sessão, não mais 

serão admitidos novos proponentes. 
 

4.1.3 Para  a  realização  do  credenciamento  o  representante  legal  deverá 

apresentar-se ao pregoeiro munido dos seguintes documentos: 
 

a) Original e cópia simples da Cédula de Identidade ou outro 

documento equivalente; 
 

b) Procuração Específica, com firma reconhecida, obedecido o 

modelo do Anexo II – Kit Credenciamento, deste Edital, caso a empresa 

não tenha outro específico, da qual deverá constar a outorga de poderes 

necessários para a formulação de ofertas e lances de preços, e a prática 

dos demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. 
 

 

III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa 

que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global 

ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada 

por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste 

artigo; 

V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde 

que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, 

de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de 
títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou 

de previdência complementar; 

IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que 

tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; e 

X - constituída sob a forma de sociedade por ações. 

§ 5º O disposto nos incisos IV e VII do § 4º deste artigo não se aplica à participação no capital de cooperativas 

de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de subcontratação, no consórcio previsto nesta Lei Complementar, 

e associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de 

sociedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

§ 6º Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma das situações previstas 

nos incisos do § 4º deste artigo, será excluída do regime de que trata esta Lei Complementar, com efeitos a partir do 

mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO | Setor de Licitações & Contratos 
CNPJ: 04.876.470/0001-74 | Av. Senador Lemos, 213 | Centro – Melgaço – Pará | CEP: 68490-000 

 www.m e l g a c o .p a .go v.b r  |  pm m@m e l ga c o. pa.g o v.b r  

Setor de 

Licitações e Contratos MELGAÇO 

 

 

 

c) Original e cópia simples ou cópia autenticada do Requerimento 

de Empresário ou; 

c.1) Original e cópia simples ou cópia autenticada do Contrato  

Social primitivo  e última  alteração  contratual  ou última alteração 

contratual consolidada devidamente registrado na Junta Comercial 

Competente;  6 

c.2) Quando a representação for exercida na forma de seus atos de 
 

constituição, por sócio ou dirigente, o comprovante de 

representação consistirá, respectivamente, em cópia do ato que 

estabelece a prova de representação da empresa, em que conste o nome 

do sócio e os poderes para representá-la, ou cópia da ata da assembleia 

de eleição do dirigente, em ambos os casos autenticada em cartório ou 

no Setor de Licitações e Contratos, conforme disposto no item 4.1.5 
 

d) Declaração de Sujeição às Cláusulas do Edital e seus anexos – 
 

deverá obedecer ao modelo do Anexo II – Kit Credenciamento. 
 

e) Declaração da Condição de Microempresa (ME) ou Empresa 

de Pequeno Porte (EPP) – deverá obedecer ao modelo do Anexo II 

– Kit Credenciamento. 
 

f) Envelope nº 1 – Proposta de Preços; 
 

g) Envelope nº 2 – Documentos Habilitatórios. 
 

4.1.4 As licitantes que desejarem encaminhar seus envelopes via postal com 

AR também deverão apresentar o credenciamento/procuração, a 

declaração de cumprimento e conhecimento do edital e seus anexos, 

bem como certidão de enquadramento de microempresa e, caso não se 

façam representar durante a sessão de abertura, ficarão 

impossibilitadas de praticar os atos, tais como: formular lances, 

negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive 

interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 
 

Obs. 1: Os documentos solicitados nas alíneas “c”, “c.1” e 

“c.2” deverão ser apresentados na fase de credenciamento 

com autenticação do cartório competente ou do Setor de 
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Licitações e Contratos e no envelope de habilitação 

deverão ser apresentados novamente, porém não sendo 

obrigatória a sua autenticação. 
 

Obs. 2: Caso o licitante opte por não se credenciar, os 
 

documentos  solicitados  nas  alíneas  “c”,  “c.1”  e  “c.2” 

deverão ser apresentados com autenticação do cartório 7 

competente  ou  do  Setor  de  Licitações  e  Contratos  no 

envelope de habilitação, sob pena de inabilitação. 
 

4.1.5 Os documentos juntados aos autos do procedimento licitatório não 

poderão ser desentranhados posteriormente. 
 

4.1.6 A documentação deverá ser apresentada em conformidade com o item 
 

4.1.3 a fim de ser anexada ao processo. Caso o licitante opte por cópia 

do documento, acompanhada do original para conferência e 

autenticação no Setor de Licitações e Contratos, este procedimento 

poderá ser feito na própria sessão de abertura do certame. 
 

4.1.6.1 O Setor de Licitações e Contratos não autenticará documentos que 

forem cópias de cópias autenticadas. 
 

4.1.6.2 As cópias de documentos retiradas nas dependências da Prefeitura 

Municipal de Melgaço que acaso sejam necessárias terão um custo que 

cobrirá a reposição do respectivo material de expediente. 
 

4.1.7 Qualquer documento solicitado neste edital que seja apresentado, sem 

autenticação do cartório competente ou do Setor de Licitações e 

Contratos será considerado inválido e a empresa licitante que o 

apresentou sofrerá as seguintes penalidades: 

 

• Na fase do credenciamento, o representante não será 

credenciado. 

 

• Na fase de julgamento das propostas de preços, a proposta será 

desclassificada. 

 

• Na fase de habilitação, a licitante será inabilitada. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO | Setor de Licitações & Contratos 
CNPJ: 04.876.470/0001-74 | Av. Senador Lemos, 213 | Centro – Melgaço – Pará | CEP: 68490-000 

 www.m e l g a c o .p a .go v.b r  |  pm m@m e l ga c o. pa.g o v.b r  

Setor de 

Licitações e Contratos MELGAÇO 

 

 

 

4.1.8 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá 

representar mais de uma empresa licitante neste Pregão, sob pena de 

exclusão sumária dos representantes. 
 

4.1.9 Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 

123/2006, especialmente do que estabelece o art. 42 deste Diploma 

Legal,  as  Microempresas  (ME)  ou  Empresas  de  Pequeno  Porte  (EPP) 
 8 

definidas, respectivamente, nos Incisos I e II do Art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006, interessadas em participar desta 

licitação, deverão apresentar certidão de enquadramento como 

microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) expedida pela 

Junta Comercial do Estado ou Certidão de Registro Civil de 

Pessoa Jurídica, emitida pelo Cartório de Registro de Títulos  e 

Documentos ou, ainda, Declaração de Condição de 

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 

consoante o modelo constante no anexo II – Kit Credenciamento, deste 

edital. 
 

4.1.10 Nas licitações, será assegurada, como critério de desempate, a 

preferência de contratação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte. 
 

4.1.11 Caso exista algum fato que impeça a participação de alguma licitante, 

ou a mesma tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, esta será desclassificada do certame, sem 

prejuízo das sanções legais cabíveis. 
 

4.1.12 A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei 

Complementar nº. 123/2006 caracterizará infração administrativa, 

sem afastar as demais infrações penais cabíveis. 
 

4.1.13 Se o credenciado se ausentar da sessão, sem autorização do pregoeiro, 

haverá desistência tácita da prática de qualquer ato relativo ao certame, 

tais como: novos lances ou recursos. 
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4.2 DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E 

HABILITAÇÃO 
 

4.2.1 Os proponentes entregarão ao pregoeiro, em envelopes separados e 

lacrados, a Proposta de Preços (Envelope nº 1) e a Documentação de 

Habilitação (Envelope nº 2). 

4.2.2 A Proposta Comercial e a Documentação de Habilitação exigidos neste 9 
 

edital deverão ser apresentados em envelopes distintos, 

indevassáveis e colados, sob pena de desclassificação. 
 

4.3 DAS PROPOSTAS (ENVELOPE 1) 
 

4.3.1 As licitantes deverão apresentar envelope lacrado, tendo no 

frontispício os seguintes dizeres: 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO 

AV. SENADOR LEMOS, 213 – CENTRO – MELGAÇO/PA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018-SELIC/PMM 

PROCESSO N° 2018.0510.1030/SELIC-PMM 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO À 
INTERNET, BANDA LARGA DEDICADA, 20 MG, DESTINADOS A 
DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO E SUAS 
SECRETARIAS 

RAZÃO SOCIAL: CNPJ:    . . /_ -   

ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 
  

4.3.2 O envelope contendo a proposta comercial da empresa deverá conter a 

Carta-Comercial e a Planilha de Preços, conforme o modelo do Anexo 

III – Kit Proposta, em única via, sendo emitida em papel que 

identifique o órgão (ou empresa) emissor, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas e ressalvas, devidamente datada, assinada e rubricada em 

todas as suas páginas e anexos, de fácil leitura e compreensão, 

preferencialmente com carimbo do CNPJ, sob pena de desclassificação 

e contendo ainda, obrigatoriamente: 
 

a) especificações do item cotado; 
 

b) preços totais, expressos em moeda corrente nacional em algarismos e 

por extenso, relativos ao item cotado já incluso todos os tributos, fretes, 
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seguros, e quaisquer outras despesas inerentes ao fornecimento dos 

produtos. Em caso de discordância entre os preços unitários e totais, 

prevalecerão os primeiros; ocorrendo discordância entre os valores 

numéricos e por extenso, prevalecerão os últimos; 

b.1) Os preços unitários deverão ser cotados em moeda corrente 

nacional, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula;  10 

c) prazo  de  validade  da  proposta,  que  não  poderá  ser  inferior  a  60 
 

(sessenta) dias corridos a contar da data prevista para a abertura das 

propostas. Caso a empresa apresente prazo menor que o estipulado, 

esta será desclassificada; 
 

4.3.3 A oferta deve ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou 

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

resultado. 
 

4.3.4 Solicita-se às empresas participantes que preencham também a 

proposta em planilha eletrônica, apresentada conforme Anexo VI deste 

Edital e disponível em planilha de excel, 
 

4.3.5 E que a tragam, em mídia removível (CD ou Pendrive), dentro do 

envelope da proposta, para agilizar os trabalhos durante o 

processamento do pregão. 
 

4.3.6 Não será desclassificado o proponente que não enviar CD ou pendrive 

contendo a planilha eletrônica. 
 

4.3.7 Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, 

retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas. Os 

erros, equívocos ou omissões havidas nas cotações de preços, serão de 

inteira responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, no caso de 

erro para mais e consequente desclassificação, qualquer recurso; nem 

tampouco, em caso de erro para menos, eximir-se do fornecimento do 

objeto da presente licitação, a menos que o tal erro para menos se 

traduza em um preço manifestadamente inexequível. 
 

4.3.8 A indicação externa nos envelopes, caso esteja incompleta ou com 

algum erro de transcrição, desde que não cause dúvida quanto a seu 
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conteúdo ou não atrapalhe o andamento do processo não será motivo 

para exclusão do procedimento licitatório, mas sua falta será causa de 

desclassificação. 
 

4.3.8.1 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

4.3.8.1.1 Realizada a abertura do envelope nº 1 e analisadas as propostas 

serão desclassificadas as que:  11 
 

a) forem elaboradas em desacordo com os termos deste edital; 
 

b) apresentarem preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis, 

assim considerados aqueles preços que não venham a ter demonstrado 

sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos 

dos insumos são coerentes com os de mercado e serão considerados 

excessivos quaisquer valores que sejam superiores ao valor estimado 

pela Prefeitura Municipal de Melgaço; 
 

c) apresentarem preços, total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero; 
 

d) apresentarem proposta alternativa. 
 

4.3.8.1.2 Serão classificados para a fase de lances, os proponentes que 

apresentarem as propostas de Menor Preço Por Item, definido no 

objeto deste edital e seus anexos, e, em seguida, todas as propostas com 

preços até 10% (dez por cento) superiores àquele, ou em não as 

havendo, as 03 (três) melhores ofertas, quaisquer que sejam os 

percentuais superiores obtidos. 
 

4.3.8.2 DOS LANCES 
 

4.3.8.2.1 A fase de lance se dará da seguinte forma: 
 

4.3.8.2.1.1 Aos proponentes classificados conforme o item 4.3.5.1.2 será 

dado oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e 

sucessivos, de valores distintos e decrescentes, até a proclamação 

do vencedor; 
 

4.3.8.2.1.2 O pregoeiro convidará individualmente as licitantes 

classificadas, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a 
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partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, 

em ordem decrescente de valor; 
 

4.3.8.2.1.3 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada 

pelo pregoeiro, implicará exclusão da licitante da etapa de lances 

verbais  e  na  manutenção  do  último  preço  apresentado  pela 

licitante,   para   efeito   de   ordenação   das   propostas,   sendo   vedada 
 12 

apresentação de nova proposta de lance por parte do licitante 

desistente; 
 

4.3.8.2.1.4 Caso não se realize lances verbais, serão verificados a 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor 

estimado para a contratação; 
 

4.3.8.2.1.5 Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e 

ordenadas às ofertas definidas no objeto deste edital, 

exclusivamente pelo critério de Menor Preço Por Item; 
 

4.3.8.2.1.6 Ocorrendo o empate previsto no art. 44, § 2º da Lei 

Complementar nº. 123/2006 será assegurada a preferência de 

contratação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

desde que a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 

Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte; 
 

4.3.8.2.1.7 Entende-se por empate aquelas situações em que as 

propostas apresentadas  pelas  microempresas e  empresas de 

pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 

à proposta mais bem classificada. (§ 2°, Art. 44, Lei Complementar 

123/2006). 
 

4.3.8.2.1.8 Para fins de desempate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 

I – A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
 

II – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no 
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intervalo previsto no item 4.2.5.2.1.7, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta; 
 

4.3.8.2.1.9 Encerrada a fase de lances o pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto definido 

neste edital e seus anexos e valor, decidindo motivadamente a  13 

respeito; 
 

4.3.8.2.1.10 A licitante vencedora deverá apresentar nova planilha de 

custos em conformidade com a proposta vencedora no prazo 

máximo de até 03 (três) dias úteis após o término do certame, 

conforme data e horário previsto na ata da sessão, podendo ser 

prorrogado desde que requerido pelo licitante e autorizado pelo 

órgão licitador; 
 

4.3.8.2.1.11 Os novos prazos para entrega das propostas readequadas 

serão de igual período ao anterior previsto na ata; não prevalecendo 

como entregues as datas de postagem dos correios; 
 

4.3.8.2.1.12 As planilhas passarão por nova análise quanto a sua 

exequibilidade e aceitabilidade pelo gestor do contrato. 
 

4.3.8.2.1.13 Constatado o atendimento pleno das exigências editalícias, 

será declarado o proponente vencedor, sendo a adjudicação do 

objeto  definido  neste  edital  efetuada  pelo  critério   de 

Menor Preço Por Item; 
 

4.3.8.2.1.14 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender 

às exigências do ato convocatório, o pregoeiro examinará as ofertas 

subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente 

declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital; 
 

4.3.8.2.1.15 Nesta fase será assegurado aos licitantes o direito de 

manifestar-se em relação à interposição de recursos; 
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4.3.8.2.1.16 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de 

requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos, a proposta será 

desclassificada; 
 

4.3.8.2.1.17 Em caso de divergência entre informações contidas em 

documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as 

da proposta;  14 

 

4.3.8.2.1.18 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não 

prevista no objeto deste edital e seus anexos; 
 

4.3.8.2.1.19 O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover 

quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas e 

da documentação, devendo as licitantes atender às solicitações no 

prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação; 
 

4.3.8.2.1.20 Quando acordado entre o pregoeiro e todos os licitantes 

participantes, poderá ser definido percentual ou valor de redução 

mínima entre os lances e o tempo máximo para sua formulação; 
 

4.3.8.2.1.21 Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a 

proposta que não atender as exigências fixadas neste Edital ou 

apresentar preços manifestamente inexequíveis; 
 

4.3.8.2.1.22 Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá 

estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade 

de seu preço. 
 

4.3.8.2.1.23 Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, 

serão admitidos: 
 

4.3.8.2.1.23.1.1 Planilha de custos elaborada pelo licitante; 
 

4.3.8.2.1.23.1.2 Documento que comprove contratação em andamento 

com preços semelhantes; 
 

4.3.8.2.1.24 Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá 

convocar os licitantes detentores das ofertas imediatamente 

superiores, na ordem de classificação, para apresentação da 

documentação e proposta comercial; 
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4.3.8.2.1.25 Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o 

licitante não atender às exigências habilitatórias, serão convocados 

os demais licitantes, na ordem de classificação, para exame de seus 

documentos de habilitação, até a apuração de uma proposta que 

atenda ao Edital; 

4.3.8.2.1.26 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o  15 

pregoeiro declarará o licitante vencedor. Proceder-se-á, então a 

abertura do envelope nº 002 contendo a documentação de 

habilitação; 
 

4.3.8.2.1.27 O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual 

estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências 

relevantes. 
 

4.4 DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE 2) 
 

4.4.1 Serão aceitos documentos que expressem respectivas validades, desde 

que em vigor, ou, quando não declarada sua validade pelo emitente, 

expedidos a 60 (sessenta) dias, no máximo, da data designada para 

apresentação das propostas. Esse dispositivo não se aplica ao item 

4.4.2.2.1. 
 

4.4.1.1 Conforme art.32 da Lei Federal nº 8.666/93. “Os documentos 

necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 

por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa 

oficial.” 
 

4.4.1.1.1 O Setor de Licitações e Contratos não autenticará documentos que 

forem cópias de cópias autenticadas. 
 

4.4.1.1.2 A documentação deverá ser apresentada em conformidade com os 

subitens 4.1.3.1 a 4.4.3.5.1 a fim de ser anexada ao processo. Caso o 

licitante opte por cópia do documento, acompanhada do original para 

conferência e autenticação no Setor de Licitações e Contratos, este 

procedimento poderá ser feito na própria sessão de abertura do 

certame. 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO 

AV. SENADOR LEMOS, 213 – CENTRO – MELGAÇO/PA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018-SELIC/PMM 

PROCESSO N° 2018.0510.1030/SELIC-PMM 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO À 
INTERNET, BANDA LARGA DEDICADA, 20 MG, DESTINADOS A 
DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO E SUAS 
SECRETARIAS 

RAZÃO SOCIAL: CNPJ:    . . /_ -   

ENVELOPE 2 –DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

 

4.4.1.2 As cópias de documentos retiradas nas dependências da Prefeitura 

Municipal de Melgaço que acaso sejam necessárias terão um custo que 

cobrirá a reposição do respectivo material de expediente. 

4.4.1.3 Com vistas à habilitação na presente licitação as empresas deverão 

apresentar  envelope  lacrado  contendo  no  frontispício  os  seguintes 

dizeres:  16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2 O envelope nº 2 deverá conter os documentos a seguir relacionados: 
 

4.4.2.1 Da Habilitação Jurídica (artigo 28 da Lei Federal nº 8.666/93) 
 

4.4.2.1.1 Cédula de Identidade autenticada do representante legal da 

licitante perante o CNPJ; 
 

4.4.2.1.2 Requerimento de Empresário, no caso de empresário individual; 
 

4.4.2.1.3 Ato Constitutivo, Estatuto Social ou Contrato Social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária; 
 

4.4.2.1.4 Os documentos referidos deverão estar acompanhados de todos os 

aditivos de contrato social ou da última alteração consolidada; 
 

4.4.2.1.5 Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades simples, 

acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
 

4.4.2.1.6 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

http://www.melgaco.pa.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO | Setor de Licitações & Contratos 
CNPJ: 04.876.470/0001-74 | Av. Senador Lemos, 213 | Centro – Melgaço – Pará | CEP: 68490-000 

 www.m e l g a c o .p a .go v.b r  |  pm m@m e l ga c o. pa.g o v.b r  

Setor de 

Licitações e Contratos MELGAÇO 

 

 

 

4.4.2.2 Da  Regularidade  Fiscal  e  Trabalhista  (artigo  29  da  Lei 

Federal nº 8.666/93) 

4.4.2.2.1 Comprovante  de  Inscrição  e  de  Situação  Cadastral  no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com 

comprovação   pertinente   quanto   ao   seu   ramo   de   atividade   ser 

compatível com o objeto contratual;     17 

4.4.2.2.2 Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do 
 

Estado da licitante, com comprovação pertinente quanto ao seu ramo 

de atividade ser compatível com o objeto contratual; 

4.4.2.2.3 Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do 

Município da licitante, com comprovação pertinente quanto ao seu 

ramo de atividade ser compatível com o objeto contratual; 

4.4.2.2.4 Prova de Regularidade para com as Fazendas 

Federal, Estadual e Municipal, sendo: 

4.4.2.2.4.1 Fazenda Federal - Certidão Negativa de Débitos Relativos 

aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 

Receita Federal do Brasil - RFB; 

4.4.2.2.4.2 Fazenda Estadual - Certidão de Regularidade de Débito de 
 

Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda 

do domicílio ou sede das proponentes, podendo ser apresentadas 

certidões que tenham sido expedidas de forma genérica, abarcando 

todos os tributos, ou ainda de forma  específica desde que seja 

contemplado o referido tributo; 

4.4.2.2.4.3 Fazenda Municipal - Certidão de Regularidade de Tribulo 

Municipal do domicílio ou sede da proponente que comprove a 

inexistência de débito com ISSQN, podendo ser apresentadas 

certidões que tenham sido expedidas de forma genérica, abarcando 

todos os tributos, ou ainda de forma  específica desde que seja 

contemplado o referido tributo. 

4.4.2.2.5 Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de 
 

Garantia por Tempo de Serviço (CRF – FGTS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei, expedida pela Caixa Econômica Federal; 
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4.4.2.2.6 Prova de Regularidade Relativa às Questões 

Trabalhistas, mediante  apresentação de Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que 

constituirá prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho. 
18 

4.4.2.2.7 Nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, para 
 

a comprovação da regularidade fiscal, inclusive quando da celebração 

do contrato, a certidão de que conste a existência de créditos não 

vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sida efetivada 

a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa (Certidão Positiva 

com Efeito de Negativa) será aceita em substituição à certidão 

negativa. 

4.4.2.3 Da Qualificação Técnica (artigo 29 da Lei Federal nº 8.666/93) 
 

4.4.2.3.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente 

e compatível com as características e quantidades do objeto da 

licitação, estabelecidas no Anexo I, através da apresentação de 

atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para 

atendimento ao objeto da presente licitação. Os atestados deverão 

conter: 

4.4.2.3.1.1 Nome empresarial e dados de identificação da instituição 

emitente (CNPJ, endereço, telefone, fax); 

4.4.2.3.1.2 Local e data de emissão; 
 

4.4.2.3.1.3 Nome,   cargo,   telefone,   fax,   e-mail   e   a   assinatura   do 

responsável pela veracidade das informações; 

4.4.2.3.1.4 Período de fornecimento/prestação de serviço. 
 

4.4.2.4 Da Qualificação Econômico-Financeira: 
 

4.4.2.4.1Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial, 

expedida no domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) 

meses. 
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4.4.2.4.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do 

último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa ou balanço de 

abertura, no caso de empresa recém-constituída, vedada sua 

substituição   por   balancetes   ou   balanços   provisórios,   mas 

admitida a sua atualização por índices oficiais. 
19 

4.4.2.4.2.1 No caso de Microempresas ou Empresas de Pequeno 
 

Porte, o balanço patrimonial poderá ser substituído pela última 

declaração de imposto de renda da pessoa jurídica; 

4.4.2.4.3 A composição da boa situação financeira da empresa 

será verificada por meio do cálculo do índice contábil da empresa 

a ser entregue, considerando-se habilitadas as licitantes que 

apresentarem os Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 

(SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 01 (um), 

extraídos das seguintes fórmulas: 

LG    =    (ATIVO    CIRCULANTE    +    REALIZÁVEL    A    LONGO 
 

PRAZO)/(PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO) 

SG = (ATIVO TOTAL)/(PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A 

LONGO PRAZO) 

LC = (ATIVO CIRCULANTE)/(PASSIVO CIRCULANTE ) 
 

4.4.2.5 Da Declaração: 
 

4.4.2.5.1 Declaração Conjunta (de Idoneidade, de Inexistência de Fatos 

Supervenientes Impeditivos para a Habilitação e de Não Existência de 

Trabalho de Menores), conforme modelo apresentado no Anexo IV – 

Kit Habilitação deste Edital. 

4.4.2.6 Disposições Gerais da Habilitação: 
 

4.4.2.6.1 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados 

em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou em cópia simples acompanhada do respectivo original 

para ser autenticada pelo pregoeiro ou por membro de sua equipe de 

apoio, no momento da análise dos documentos de habilitação, ou ainda 

em publicação feita em veículo de imprensa apropriado. 
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4.4.2.6.2 Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do 

certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 

constitui meio legal de prova. 

4.4.2.6.3 O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas 
 

provocará a inabilitação do licitante vencedor. 
 

4.4.2.6.4 Os   documentos   de   habilitação   deverão   ser   entregues 
20 

pessoalmente ao Pregoeiro, em envelope indevassável, fechado,  na 
 

sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e 

horário especificados no preâmbulo deste Edital. 

4.4.2.6.5 Caso a empresa seja isenta de apresentação de alguma 

certidão, deverá comprovar tal isenção e ou declaração do contador 

justificando a isenção; 

4.4.2.6.6 A documentação deverá: 
 

a) estar em nome da licitante; 
 

b) estar   no   prazo   de   validade   estabelecido   pelo   órgão   expedidor 

competente; 

c) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. 
 

4.4.2.6.7 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos para a habilitação ou os apresentarem em 

desacordo com o estabelecido neste edital ou com irregularidades, 

serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior; 

4.4.2.6.8 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão 

registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo 

pregoeiro, equipe de apoio e os proponentes presentes. 

4.4.2.6.9 Os envelopes Documentos de Habilitação das licitantes 
 

desclassificadas serão devolvidos ao término da sessão do pregão. 
 

5. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
 
 

5.1 Declarado o vencedor, fracassado ou deserto o item qualquer licitante 

poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja 

síntese será lavrada em ata. 
 

5.1.1 O pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem 

motivação ou fora do prazo estabelecido. 
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5.1.2 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer 

dos licitantes importará decadência do direito de recurso. 
 

5.1.3 Admitido o recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para 

apresentação de suas razões. 

5.1.4 Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar 

contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do término do  21 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 
 

5.1.5 O licitante poderá também apresentar as razões do recurso na sessão 

do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando 

todos os demais licitantes automaticamente intimados a apresentar 

contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da 

ata, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 
 

5.1.6 A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como 

documentos complementares, será efetuada obrigatoriamente 

mediante protocolo junto ao Setor de Licitações e Contratos, sito a Av. 

Senador Lemos, 213 – Centro – Melgaço/PA, CEP: 68.490-000, no 

horário de 08h00min (oito horas) às 14h00min (quatorze), observados 

os prazos estabelecidos em Lei. 
 

5.1.7 Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados ao 

pregoeiro, que poderá: 
 

5.1.8 Motivadamente, reconsiderar a decisão; 
 

5.1.9 Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a 

Autoridade Competente. 
 

5.1.10 Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as 

razões ou estas forem apresentadas fora dos prazos estabelecidos. 
 

5.1.11 Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto 

quando manifestamente protelatórios ou quando o pregoeiro 

reconsiderar sua decisão. 
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5.1.12 Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados do encerramento do prazo para apresentação de 

contrarrazões. 
 

5.1.13 As decisões de eventuais recursos serão divulgadas mediante 

publicação no Diário Oficial do Estado do Pará. 
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6. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 

 
 

6.1 Quando inexistir recurso ou quando reconsiderar sua decisão, o 

Pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do certame ao 

autor do menor preço, encaminhando o processo para homologação ao Sr. 

JOSÉ DELCICLEY PACHECO VIEGAS, Prefeito Municipal de 

Melgaço. 
 

6.2 Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a 

regularidade dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta 

adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento 

licitatório. 
 

6.3 O resultado final do Pregão será publicado no Diário Oficial do 

Estado do Pará, em Jornal de grande circulação e no quadro de avisos da 

Prefeitura Municipal de Melgaço. 

 

 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
 

7.1 Por se tratar de licitação a ser realizada pelo Sistema de Registro de Preço 

(SRP), a fonte de recursos será informada no momento da formalização do 

contrato, conforme o art. 7º, §2º do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 

2013. 

 

 

8. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
 

8.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta 

licitação. 
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9. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 
 
 

9.1 O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Melgaço, por 

intermédio da Secretaria Municipal de Administração. 
 

9.2 São participantes os seguintes órgãos: 

23 
9.2.1  Prefeitura Municipal de Melgaço e suas Secretarias / Fundo 

 

Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Assistência Social. 
 

 
10. DA CONTRATAÇÃO: 

 
 

10.1 Depois de declarado o vencedor, o Pregoeiro e Equipe de Apoio da 

Prefeitura Municipal de Melgaço encaminharão o processo à Autoridade 

Superior para homologação e lavrarão a Ata de Registro de Preços, 

conforme modelo constante do Anexo V deste Edital, destinado a subsidiar 

o Sistema de Controle do registro de Preços e que conterá: 
 

a) Número de ordem em série anual; 
 

b) Número do Pregão; 
 

c) Descrição e especificações dos produtos, objeto do registro; 
 

d) Qualificação dos detentores do Registro e nome dos representantes 

legais; 

e) Preços ofertados pelo detentor; 
 

f) Prazo de entrega pactuado. 
 

10.2 A Ata de Registro de Preços será lavrada e encaminhada ao sistema 

de Controle do registro de Preços e aos gestores do contrato. 

10.3 CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA 
 

10.3.1 Concluído o processo licitatório, inclusive, homologado o seu 

resultado, a Prefeitura Municipal de Melgaço adjudicará o objeto do 

certame à concorrente vencedora. 

10.3.2 A Prefeitura Municipal de Melgaço convocará a licitante vencedora, 
 

que terá o prazo de cinco dias úteis, contado da data da convocação, 

para assinar a Ata, de acordo com a minuta que constitui o Anexo VI 

deste Edital. 
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10.3.3 A empresa convocada poderá pedir prorrogação do prazo, por igual 

período, para assinatura da Ata, desde que formulado no curso do 

prazo inicial e alegado justo motivo, condicionado o atendimento do 

requerido à aceitação pela Prefeitura Municipal de Melgaço, através do 

Setor de Licitações e Contratos – SELIC. 

10.3.4 Transcorrido o prazo sem que a Ata seja assinada, a Prefeitura 
24 

Municipal de Melgaço poderá, a seu critério, convocar as licitantes 
 

remanescentes obedecidas à ordem de classificação, para assinar Ata 

em idêntico prazo e nas mesmas condições negociadas com a licitante 

vencedora. 

10.3.5 Havendo  recusa  injustificada  por  parte  da  licitante  vencedora 
 

quando da assinatura da Ata, a Prefeitura Municipal de Melgaço, 

poderá aplicar multa à empresa no valor equivalente a 10% (dez por 

cento) calculado sobre o valor anual estimado da contratação, sem 

prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº 9.666/93. 

10.3.6 A  licitante  vencedora,  no  momento  da  assinatura  do  contrato, 
 

deverá apresentar documentos hábeis que comprovem a regularidade 

de suas obrigações junto à Seguridade Social, FGTS e a Fazenda 

Municipal, Estadual e Federal, exceto nos casos em que os documentos 

acostados no processo estejam em vigor. 
 

11. DO REAJUSTAMENTO E REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DE 

PREÇOS: 

 

11.1 Considerando o prazo de validade da Ata de Registro de Preços 

estabelecido no item 18.1 deste Edital e as disposições da Lei Federal nº. 

10.192/01 Lei Federal 9.069/95 e demais legislações pertinentes, fica 

vedado o reajustamento de preços. 

11.2 Os preços registrados, quando sujeitos ao controle oficial, poderão 

obter reequilíbrio financeiro nos termos e prazos fixados pelo órgão 

controlador. 
 

12. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 
 
 

12.1 O preço registrado poderá ser cancelado quando: 
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Pelo CONTRATANTE: 
 

a) A Contratada deixar de cumprir as exigências da Ata de 

Registro de Preços; 

b) A Contratada não atender à convocação para firmar Ata decorrente de 

Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 

estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;  25 
 

c) A Contratada praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem 

ilícita; 

d) Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas 
 

pela Contratada, devidamente caracterizada em relatório de inspeção; 
 

e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata 

decorrente do Registro de Preços; 

f) Quando, por força de fusão ou incorporação da CONTRATADA, bem 

como associação com terceiros, cessão da posição contratual, cisão, não 

for comunicado ao CONTRATANTE até 05 (cinco) dias úteis dos 

respectivos atos, devidamente registrados; 

g) Os preços registrados apresentarem-se superiores aos praticados no 

mercado e a Contratada se recusar a baixá-los. 

h) Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, 

devidamente justificado, conforme inciso XII do artigo 78 da Lei 

Federal nº. 8666/93. 

i) Demais situações previstas no artigo 78 da Lei Federal nº. 8666/93. 
 

12.2 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar da 

Contratada, a comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial, 

por uma vez e afixado no local de costume do órgão responsável pelo 

Registro, considerando-se cancelado o registro na data da publicação na 

imprensa oficial. 
 

Pela CONTRATADA: 
 

a) Mediante solicitação por escrito, aceita motivadamente pela 

Administração, a Contratada deverá comprovar estar impossibilitada 

de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços. 
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12.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita por 

correspondência com recibo de entrega, juntando-se comprovante nos 

autos que deram origem ao Registro de Preços. 
 

A solicitação da Contratada para cancelamento do preço registrado deverá ser 

formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à 

Administração, a aplicação das penalidades previstas no instrumento  26 

convocatório, assegurada defesa prévia do fornecedor, nos termos da Lei Federal 

nº. 8.666/93. 

13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

 
13.1 A CONTRATANTE verificará se os produtos descritos na Nota Fiscal 

correspondem aos solicitados para aprová-los ou rejeitá-los. 
 

13.2 O fornecimento que estiver em desacordo com o solicitado será devolvido 

à CONTRATADA para as necessárias substituições, contando-se o prazo de 

pagamento quando da efetiva substituição aprovada pelo Setor de Compras. 
 

13.3 A devolução dos produtos rejeitados/não aprovados pela 

CONTRATANTE em hipótese alguma servirá de pretexto para que a 

CONTRATADA suspenda o fornecimento. 
 

13.4 O pagamento será efetuado, em qualquer hipótese, após o recebimento. 
 
13.5 O prazo de pagamento, na hipótese de contratação, será de 30 (trinta) dias, 

contados da data da efetiva entrega, vedada a cobrança via banco e a 

negociação das respectivas duplicatas na rede bancária ou com outra empresa 

ou por interposta pessoa. Caso o banco informado seja outro diverso 

ao Banco do Brasil S/A, o custo do DOC/TED correspondente ficará 

a cargo da empresa contratada. 

 

 

14. DAS PENALIDADES: 
 
 

14.1 A desistência da Proposta após a fase de habilitação caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, ensejando o cancelamento 

e  a  cobrança  pela  Administração  Pública,  por  via  administrativa  ou 
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judicial,  de multa  equivalente  a  20%  (vinte  por  cento)  do  valor  total 

consignado quando da adjudicação. 
 

14.2 Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devida e 

formalmente justificado e comprovado, ao não cumprimento, por parte da 

CONTRATADA,   das   obrigações   assumidas,   ou   a   infringência   de 

preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta,  27 

as seguintes penalidades: 
 

14.2.1 Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca 

gravidade, para as quais tenha a CONTRATADA concorrida 

diretamente; 
 

14.2.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, sem 

prejuízo de outras sanções previstas no artigo 87 da Lei 8666/93, na 

hipótese de recusa injustificada pela licitante vencedora em aceitar ou 

receber as solicitações de fornecimento; 
 

14.2.3 Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por 

dia de atraso na retirada da Ordem de Fornecimento, até o quinto dia 

corrido do atraso, após o que, a critério desta Administração Pública, 

poderá ser promovida a rescisão unilateral do contrato, com aplicação 

de multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato; 
 

14.2.4 Suspensão temporária do direito de participar em licitações junto 

ao Poder Público Municipal e impedimento em contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
 

14.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Poder 

Público Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que haja a reabilitação perante a autoridade que aplicou 

a penalidade, concedido somente após ressarcimento dos prejuízos 

causados à Administração depois de decorrido o prazo da sanção. 
 

14.2.6 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato em 

caso de descumprimento do edital/contrato. 
 

14.2.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato em caso 

de cobrança via negociação das duplicatas em rede bancária ou com 
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outras empresas, sem prejuízo de eventual cobrança por danos morais 

se o nome desta Administração Pública for remetido ao cartório de 

protestos. 
 

14.3 A multa prevista neste item tem caráter de sanção administrativa, 

consequentemente,  sua  aplicação  não  exime  a  CONTRATADA  da 

reparação  de  eventuais  perdas  e  danos  que  seu  ato  punível  venha  a  28 

acarretar à CONTRATANTE. 
 

14.4 Em se verificando a ocorrência de prejuízo ao Poder Público 

Municipal decorrente de ato punível praticado pela CONTRATADA será 

retido pela tesouraria o valor referente ao total do prejuízo sofrido junto 

aos créditos da mesma. 
 

14.5 A retenção de valor se dará a título de ressarcimento de prejuízo 

sofrido, não caracterizando penalidade, e não exime a CONTRATADA de 

aplicação de sanção administrativa pelo ato punível. 

 

 

15. DA  APLICAÇÃO  DAS  PENALIDADES  E  COBRANÇA  DE 

MULTAS: 

 
15.1 Sem prejuízo da observação das regras de direito comum para 

cobrança judicial ou amigável e em especial o rito estabelecido na Lei 

Federal 6.830/80, a aplicação das penalidades e cobrança de eventuais 

multas observarão o rito estabelecido a seguir: 
 

15.1.1 A ocorrência de falta de pouca gravidade sujeitará a CONTRATADA 

à pena de advertência por escrito e anotação nos registros do Poder 

Público Municipal; 
 

15.1.2 O processo de aplicação de penalidade e cobrança de multas previstas 

neste edital será iniciado através de notícia nos autos e endereçado à 

Administração, com sugestão da penalidade a ser aplicada, bem como 

da indicação de valores que o Poder Público Municipal tenha 

despendido a  maior, para  efeito de  atendimento à necessidade  do 

suprimento; 

http://www.melgaco.pa.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO | Setor de Licitações & Contratos 
CNPJ: 04.876.470/0001-74 | Av. Senador Lemos, 213 | Centro – Melgaço – Pará | CEP: 68490-000 

 www.m e l g a c o .p a .go v.b r  |  pm m@m e l ga c o. pa.g o v.b r  

Setor de 

Licitações e Contratos MELGAÇO 

 

 

 

15.1.3 A Diretoria Administrativa determinará a extração de cópias dos 

elementos informativos do protocolado, que entenda necessários ao 

aparelhamento do feito de cobrança e remeterá à Secretaria Municipal 

de Planejamento e Finanças, que por simples cálculo aritmético, 

indicará o valor da multa a ser aplicado somado ao valor despendido a 

maior, nos termos do subitem anterior. 
29 

15.1.4 Apurado o valor devido e autorizada a penalidade, nos termos do edital 

e na impossibilidade de retenção dos valores em créditos da 

CONTRATADA junto ao Poder Público Municipal, a Assessoria 

Jurídica providenciará a feitura de processo de cobrança, autuando as 

peças e publicando a decisão no Diário Oficial do Estado, que conterá 

a ordem para recolhimento do valor devido junto à Tesouraria da 

Prefeitura Municipal de Melgaço. Nessa ocasião será aberto o prazo de 

05 (cinco) dias úteis para que a CONTRATADA, querendo, apresente 

sua defesa (art. 87, § 2º da Lei 8.666/93), em petição fundamentada 

endereçada ao Exm°. Sr. Prefeito, com indicação do número do 

protocolado e do procedimento licitatório respectivo, condição de 

recebimento; 
 

15.1.5 Transcorrido o prazo para defesa sem a sua apresentação ou tendo esta 

sido indeferida, verificado que não houve o pagamento, será iniciada a 

inscrição e posterior cobrança do valor devido, atualizado 

monetariamente de acordo com os índices legais, acrescido de juros e 

verba advocatícia na ordem de 10% (dez por cento); 
 

15.1.6 O valor apurado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 

presume liquidez e certeza do crédito e será inscrito em livro próprio 

por termo, junto à Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de 

Melgaço, extraindo-se Certidão de Dívida Ativa, observando, no que 

couber o disposto nos artigos 2º e ss. da Lei Federal n° 6.830/80. 

 

 

16. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OU FORNECIMENTO: 
 
 

16.1 A CONTRATANTE, por meio do Setor solicitante, doravante 

denominado   GERENCIADOR,   fiscalizará   o   fornecimento   a   qualquer 
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instante, solicitando sempre que achar conveniente, informações que 

considere importantes à CONTRATADA, do seu andamento, devendo 

comunicá-la de qualquer fato ou anormalidade que possam prejudicar o bom 

andamento e sempre buscando a melhor adequação aos resultados 

pretendidos para a consecução deste contrato. 

16.2 É assegurado ao GERENCIADOR o direito de verificar, em qualquer  30 

tempo, a perfeita execução deste ajuste, sendo que sua eventual falta não 

eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade de executar bem e 

fielmente o fornecimento. 

17. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 

17.1 A Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a 

partir da data de assinatura ou enquanto não se esvaírem os saldos dos 

produtos adquiridos. 

18. DO PREÇO DE REFERÊNCIA MÁXIMO ESTIMADO: 
 

 
18.1 A presente licitação tem um custo estimado da ordem de R$123.000,00 

(CENTO E VINTE E TRÊS MIL REAIS), que corresponde ao valor 

máximo admitido para a contratação. 
 

18.2 Serão admitidas propostas escritas com preços unitários e globais maiores 

que estes a título de serem aceitos para a disputa de lances. Entretanto, os 

lances finais, isto é, os preços unitários e globais aceitos como vencedores, 

terão que ser necessariamente menores que os de referência, salvo quando 

comprovadamente estes forem inexequíveis. 
 

18.3 A Prefeitura Municipal de Melgaço se reserva o direito de, a seu 

critério, utilizar ou não a totalidade da verba, inclusive a quantidade estimada. 
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19. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: 
 
 

19.1 Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão 

ser realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados 

ao Pregoeiro até o 5º (quinto) dia após a publicação do aviso do edital. 

19.2 Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por  31 
 

escrito, por meio do e-mail: selicmelgaco@gmail.com. 
 
19.3 Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se 

identificar (CNPJ, Razão Social e  nome  do representante que pediu 

esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar 

as informações para contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail). 
 

19.4 Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio 

de e-mail àqueles que enviaram solicitações de retirada do Edital. 

 

 

20. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
 

 

20.1 Qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá impugnar os termos do 

presente Edital até o 5º (quinto) dia após a publicação do aviso do edital, 

cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. 
 

20.1.1 O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido 

ao Pregoeiro, a ser protocolizado junto ao Setor de Licitações e 

Contratos, sito à Av. Senador Lemos, 213 – Centro – Melgaço/PA – 

CEP: 68.490-000, no horário de 08h00min (oito) às 14h00min 

(quatorze) horas, observado o prazo previsto no item 21.1, deste ato 

convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as 

provas que se fizerem necessárias; 

20.1.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será 

comunicada aos interessados. 

20.2 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo 

instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o 

prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas. 
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21. DO FORNECIMENTO DO EDITAL: 
 

 

21.1 O presente Edital estará à disposição dos interessados no Setor de 

Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Melgaço, sito à Av. 

Senador Lemos, 213 – Centro – Melgaço/PA – CEP: 68.490-000. 

 

22. DOS ANEXOS:  32 
 
 

22.1 São parte integrante do presente Edital os seguintes Anexos: 
 

22.1.1 ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

22.1.2 ANEXO II – KIT CREDENCIAMENTO 
 

22.1.3 ANEXO III – KIT PROPOSTA 
 

22.1.4 ANEXO IV – KIT HABILITAÇÃO 
 

22.1.5 ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

22.1.6 ANEXO VI – PLANILHA ELETRÔNICA 
 
 

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

 

23.1 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após 

encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de 

desconhecimento. 
 

23.2 Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências 

ou impugnar o ato convocatório do pregão, através do e-mail: 

selicmelgaco@gmail.com, pelo fax n° (91) 3637-1296 ou através de 

petição protocolada no Setor de Expediente. 
 

23.3 A participação na presente licitação implica na expressa e 

automática concordância aos termos deste Edital e dos seus respectivos 

anexos, se houverem, não podendo alegar, posteriormente, 

desconhecimento das regras constantes deste instrumento. 

23.4 No caso de decretação de feriado ou outro fato superveniente de 

caráter público que impeça a realização da licitação na data fixada neste 

Edital, fica a mesma prorrogada para o próximo dia útil, prevalecendo o 

horário estabelecido. 
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23.5 Nenhuma indenização será devida às proponentes por 

apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao 

presente pregão. 

23.6 A empresa vencedora da presente licitação deverá faturar os 

produtos em nome da Prefeitura Municipal de Melgaço / Órgão 

Participante. 

23.7 A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões  33 

de interesse público decorrentes de fatos supervenientes, devidamente 

comprovados, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

23.8 O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada 

pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes das proponentes. 
 

23.9 Recomenda-se às proponentes que estejam no local marcado, com 

antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto. 
 

23.10 Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 

presente Edital poderão ser obtidos junto ao Setor de Licitações e 

Contratos e pelo telefone: (91) 99250-6988, nos dias úteis no horário 

das 08h00min as 14h00min. 

23.11 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da 

licitação. 

23.12 No interesse da Administração, sem que caiba às participantes 

qualquer recurso ou indenização, poderá a licitação ter adiada sua 

abertura ou alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização 

da licitação. 

23.13 Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as 

propostas/lances forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar às 

licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de nova 

documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que 

ensejaram sua inabilitação ou desclassificação. 
 

23.14 Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente Edital serão 

sanados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, obedecida a legislação 

vigente. 
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23.15 Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento 

licitatório, elegem as partes o Foro da cidade de Melgaço, com renúncia 

expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

23.16 Este Edital possui 60 páginas numeradas, sendo: 
 

23.16.1 Índice do Edital: página 01; 
 

23.16.2 Normas da Licitação: páginas 02 a 34; 
34 

23.16.3 Anexo I – Termo de Referência: páginas 35 a 45; 
 

23.16.4 Anexo II – Kit Credenciamento: páginas 46 a 48; 
 

23.16.5 Anexo III – Kit Proposta: páginas 49 a 51; 
 

23.16.6 Anexo IV – Kit Habilitação: páginas 52 a 53; 
 

23.16.7 Anexo V – Minuta de Ata de Registro de Preços: páginas 54 a 59 
 

23.16.8 Anexo VI – Minuta de Contrato: página 60. 
 

 
 
 

Melgaço/PA, 30 de Julho de 2018. 
 
 
 
 

JOSÉ DELCICLEY PACHECO VIEGAS 
Prefeito Municipal 
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  ANEXOI–TERMODEREFERÊNCIA   
 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO À 
INTERNET, BANDA LARGA DEDICADA, 20 MG, DESTINADOS A 
DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO E SUAS 
SECRETARIAS 

1. APRESENTAÇÃO  35 

1.1 Este Termo de Referência  buscar orientar a (s) empresa (s) fornecedora 
(s) para o fiel cumprimento das rotinas de fornecimento do bem/serviço 
objeto desta licitação. Compõe-se de itens e subitens e tem como premissa 
definir detalhada e sequencialmente as atribuições da adjudicatária, a forma 
e a descrição de cada item dos bens/serviços a serem adquiridos, suas 
características básicas, de modo a assegurar o resultado final esperado pelo 
Município. 

 

1.2 Eventuais dúvidas ou informações sobre os bens/serviços e seus quantitativos 
poderão ser dirimidas pelo Setor de Licitações e Contratos – SELIC desta 
Prefeitura Municipal de Melgaço, no endereço indicado no preâmbulo do 
respectivo Edital, telefone (91) 3637-1296, no horário de expediente da 
repartição. 

 

2. CONVENÇÕES E DEFINIÇÕES 
GERAIS 

 

2.1 As    abreviaturas    relacionadas    a    seguir    são    as    utilizadas    neste 
Termo de Referência: 

 

► PMM-PA – Prefeitura Municipal de Melgaço, Estado do Pará 
► ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações 
► SEPLAF/PMM – Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças de 
Melgaço 
► CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Melgaço/Órgão 
Participante 
►  CONTRATADA  –  Pessoa  jurídica  com  a  qual  for  celebrado  o 
instrumento de contrato para aquisição/fornecimento dos bens e serviços 
► FISCAL DO CONTRATO – Servidor (ou Comissão) especialmente 
designado pelo Prefeito Municipal de Melgaço 

2.2 Em caso de desencontro ou omissão de informações prevalecerão aquelas 
contidas nos documentos a seguir nomeados: 

 

I – Edital e seus Anexos; 
II – Mapa de Preço Médio de Referência. 

2.3 Em caso de dúvidas quanto à interpretação de cláusulas editalícias, deve- 
se sempre consultar a área técnica da Administração contratante. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

3.1 A licitação será realizada observando o princípio constitucional da isonomia, 
e objetiva selecionar a melhor proposta para a Administração a ser processada 
e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
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administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
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objetivo e dos que lhes são correlatos. 
 

3.2 Para tal, o pretenso certame atenderá as normas e procedimentos previstos na 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e 
demais leis correlatas. 

 

4. JUSTITICATIVA 
 

4.1 Atualmente estar conectado na web é imprescindível para qualquer órgão 
público. 

36 
4.2 No  sentido  de  garantir  o  pleno  funcionamento  das  atividades  desta 

municipalidade,   a   contratação   de   serviços   de   acesso   à   Internet   visa 
possibilitar a comunicação da sede do Município com os órgãos de Controle 
Externo, (PMM-PA, TCM- PA, etc), garantindo o acesso às ferramentas 
necessárias à realização dos trabalhos desenvolvidos pelo Poder Público 
Municipal. 

 

5. OBJETO 
 

5.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET, BANDA LARGA 
DEDICADA, 20 MG, DESTINADOS A DEMANDA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MELGAÇO E SUAS SECRETARIAS. 

 

6. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A QUANTIDADE DO 
OBJETO A SER CONTRATADO 

 

6.1 Os bens/serviços objetos desta solicitação serão contratados levando-se em 
consideração os aspectos qualitativos e quantitativos, criteriosamente 
avaliados, medidos e aferidos pela fiscalização do contrato e se restringem ao 
estritamente necessário para melhor adequação técnica  e atendimento a 
todos. 

 

6.2 Para fazer face  às  demandas  verificadas, os quantitativos do objeto 
encontram-se detalhados no Anexo I - Especificações do Objeto que integra 
este Termo de Referência. 

 

7. ENQUADRAMENTO DOS BENS/SERVIÇOS 
 

7.1 Os serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação de serviços 
comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, 
e do Decreto 5.450, de 2005. 

 

8. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 
 

8.1 Somente uma pessoa jurídica poderá ser contratada para executar o objeto 
deste  instrumento. 

 

8.2 O objeto deverá ser executado todos os dias (7x24x365), ininterruptamente. 
 

8.3 A solução deverá contemplar meios de acessos utilizando  fibra óptica com 
encaminhamento físico entre a Prefeitura de Melgaço, Estado do Pará 
(UR-1) e o  backbone da CONTRATADA. 

 

8.4 O serviço de link dedicado A acesso à internet deve ter a velocidade mínima 
de 01 (um) Mbps, deve ser dedicado e exclusivo em tempo integral, com 
backbone próprio, devendo  a base de acesso ser instalada via terrestre 
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no Prédio da Prefeitura Municipal de Melgaço, Estado do Pará localizado na 
Avenida Senador Lemos, 213 – Bairro: Centro – Melgaço – PA, CEP: 68.490- 
000. 

 

8.5 A velocidade contratada deverá ser garantida nos dois sentidos: download 
e upload. 

 

8.6 Disponibilizar um conjunto de endereços IP com 01 (um) endereço válido 
para a Internet (endereços públicos). 

8.7 Deverão estar inclusos na solução todos os recursos de conectividade, tais  37 

como: modems,    conversores, roteadores e outros correlatos, bem como a 
infraestrutura para instalação dos equipamentos de transmissão necessária à 
prestação dos serviços. 

 

8.8 O roteador de acesso que compõe o link da CONTRATADA a ser instalado na 
PMM/PA  deverá possuir no mínimo 01 (uma) porta no padrão ethernet. 

 

8.9 A rede de energia elétrica, o sistema de aterramento, condicionamento de ar 
e segurança  física será de responsabilidade da CONTRATANTE. 

 

8.10 Prestar serviço  de gerenciamento incluindo a disponibilização  de uma 
“Central de  Atendimento” para rápida resposta às falhas/incidentes. 

 

8.11 O serviço deverá ser prestado pelo período mínimo de doze (12) meses 
podendo ser renovado anualmente a critério da CONTRATANTE até o 
limite máximo de sessenta (60) meses conforme disposto na Lei nº 8.666/93. 

 

8.12 O serviço de acesso à internet deve ser prestado seguindo o conjunto de 
capacitações definidas conforme padronização internacional de protocolos e 
funções específicas para o mesmo. 

 

8.13 Os equipamentos necessários para implementar os serviços de 
comunicação de dados deverão ser disponibilizados e configurados pela 
CONTRATADA. 

 

8.14 Os equipamentos ficarão cedidos à PMM-PA sob o regime de Comodato. 
 

8.15 Os recursos de hardware e software dos equipamentos envolvidos devem 
ser atualizados tecnologicamente, sem ônus para a CONTRATANTE, durante 
a vigência do contrato. 

 

8.16 Sempre que houver lançamento de nova versão de firmware que faça 
correções de segurança dos serviços prestados, a contratada deverá 
providenciar as devidas atualizações com prévia aprovação da PMM-PA, sem 
ônus para a CONTRATANTE. 

 

8.17 Todos os equipamentos e enlaces fornecidos pela CONTRATADA, nas suas 
condições de fabricação, operação, manutenção, funcionamento, 
alimentação e instalação, deverão obedecer às  normas  e  recomendações 
em vigor, elaboradas por órgãos oficiais competentes ou entidades 
autônomas reconhecidas na área – ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) e ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), além de 
entidades de padrões reconhecidas internacionalmente – ITU (International 
Telecommunication Union), ISO (International Standardization 
Organization), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 
EIA/TIA  (Electronics  Industry   Alliance and Telecomumnication Industry 
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Association). 
 

9. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (SLA) 
 

9.1 O acordo de nível de serviço (SLA) visa garantir que os serviços contratados 
sejam prestados pela Contratada, em grau mínimo de eficiência e qualidade 
exigido pela PMM-PA. 

 

9.2 A contratada será responsável pelo cumprimento e medição dos índices 
estabelecidos neste item que serão auditados pelo PNMM-PA durante todo o 
prazo de vigência do contrato, e que poderão ser revistos, a qualquer tempo,  38 

com vistas à melhoria ou ajustes na qualidade dos serviços prestados. 
 

9.3 As inoperâncias e/ou indisponibilidades do serviço, no todo ou em parte, 
que não seja de responsabilidade da CONTRATANTE, devem gerar descontos 
na fatura correspondente ao serviço não prestado, proporcional ao tempo de 
sua não prestação. 

 

9.4 A CONTRATADA deverá garantir disponibilidade do serviço que será 
calculada pelo período de um (1) mês através da seguinte equação: 

 

Onde: 

D = disponibilidade; 

D= TO – Ti 

TO 

 

To = período de operação (1 mês), em minutos; 
Ti = tempo total de indisponibilidade circuito de acesso, 
ocorrida  no período de operação (1 mês), em minutos. 

 

9.5 O índice de disponibilidade mínima no período de um (1) mês deverá ser de 
97% (aproximadamente 1296 minutos parados por mês). 

 

9.6 O serviço será considerado indisponível a partir do início de uma 
interrupção registrada no centro de atendimento/supervisão da 
CONTRATADA ou a partir da comunicação de interrupção, feita pela PMM- 
PA, até o restabelecimento do serviço às condições normais de operação e a 
respectiva informação a CONTRATANTE; 

 

9.7 No cálculo de disponibilidade, não serão consideradas as interrupções 
programadas e aquelas de responsabilidade do PMM-PA. 

 

9.8 A contratada deverá prestar os serviços de suporte técnico e manutenção do 
circuito e equipamentos, garantindo a alta disponibilidade e o bom 
funcionamento dos serviços contratados, disponibilizando atendimento de 
técnico local devidamente qualificado e credenciado. 

 

9.9 A perda de pacotes deverá ser inferior a 0,5% das medidas efetuadas, 
contabilizadas mensalmente, entre o roteador instalado nas dependências da 
CONTRATANTE e a interface do roteador de borda localizado nas 
dependências da CONTRATADA imediatamente após o roteador instalado nas 
dependências da PMM-PA (next-hop). Serão utilizadas janelas de 5 minutos 
para medir a perda de pacotes. Não será considerada perda de pacotes se: 

 

9.9.1 For causada por volume de tráfego que exceda a largura de banda 
contratada no enlace de comunicação de dados entre a  PMM-PA e a 
CONTRATADA; 

 

9.9.2 Se o pacote for explicitamente descartado para evitar um ataque de DoS ou 
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ITEM SLA PENALIDADE 
 
 

Disponibilidade 
do link de dados 
para a Internet 

 

 
 

97% 
(Mensal) 

3% (três por cento) sobre o valor 
mensal da fatura por cada 0,5% (meio 
por cento) de disponibilidade abaixo do 
limite de 97%. 
 
Ex1: disponibilidade mensal de 96%, 
desconto de 6% do valor mensal da 
fatura. 

 
 
 
 

Perda de 
Pacotes 

 
 
 
 

< 0,5% 
(Mensal) 

3% (três por cento) sobre o valor 
mensal da fatura pela perda de pacotes 
igual ao limite de 0,5% (meio por cento) 
com acréscimo de mais 3% por cada 
0,5% adicional de perda de pacotes. 
 
Ex1: média de perda de pacote mensal 
de 2%, desconto de 12% do valor mensal 
da fatura. 

 
Tempo 

para 
Atendimen 

to de 
Chamado / 

Sinistro 

 

5 horas a partir 
da 

formalização 
do problema 
pela PMM-PA 

ou da 
identificação 

3% (três por cento) sobre o valor 
mensal da fatura por cada hora de 
atraso  no  prazo  para atendimento, até 
a quinta hora de atraso. 
 
5% (cinco por cento) sobre o valor 
mensal  da  fatura   por   cada   hora   de 

 
Tempo 

para 
Resoluçã 

o 
de 

24 horas a 
partir da 

formalização do 
problema pela 
PMM-PA ou da 
identificação 

 
3% (três por cento) sobre o valor 
mensal da fatura por cada hora de 
atraso no prazo para resolução do 
chamado / problema / sinistro. 

 

 

DDoS. 
 

9.10  Os Acordos de Níveis de Serviço deverão ser atendidos conforme os prazos 
e métricas estabelecidos e a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes 
penalidades por  descumprimento de SLA: 
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10. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 

10.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública 
poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar 
providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco 
iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 
impossível reparação. 

 

11. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 

11.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da 
Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso 
da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 
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11.2 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução do contrato. 

 

11.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 
responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, 
na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração 
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 
8.666, de 1993.  40 

 

11.4 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o 
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

 

12. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 

12.1 Executar o objeto deste termo de referência em conformidade com as 
especificações constantes neste instrumento. 

 

12.2 Comunicar previamente, com antecedência de, no mínimo, dois (2) dias, as 
paradas programadas para manutenção preventiva e adaptações. 

 

12.3 Enviar, quando for o caso, juntamente com a fatura mensal, relatório 
informando as indisponibilidades ocorridas no mês anterior, incluindo, data 
e hora da ocorrência, data e hora de restabelecimento do serviço, com os 
respectivos descontos relativos às paralisações. 

 

12.4 Os serviços de operação, manutenção e gerenciamento da rede serão de 
responsabilidades da CONTRATADA; 

 

12.5 A CONTRATADA deve possuir uma Central de Atendimento para abertura 
e acompanhamento dos chamados técnicos relacionados ao serviço prestado, 
com as seguintes características mínimas: 

 

12.5.1 Centro   de   atendimento   único   para  recebimento   dos   chamados   de 
manutenção técnica; 

 

12.5.2Disponibilidade durante o horário comercial; 
 

12.5.3Emitir relatórios sobre demanda com a relação dos chamados efetuados e 
respectivos atendimentos efetuados pelos técnicos; 

 

12.6 Responder pelos danos causados diretamente à PMM-PA ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização dos serviços ou 
seu acompanhamento pela PMM-PA; 

 

12.7 Sob nenhuma hipótese, contratar servidor pertencente ao quadro de 
pessoal da PMM-PA durante a execução dos serviços licitados; 

 

12.8 Exercer as demais obrigações previstas no contrato com o PMM-PA e 
contrato de concessão/autorização assinado com a ANATEL, e demais 
disposições regulamentares; 

http://www.melgaco.pa.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO | Setor de Licitações & Contratos 
CNPJ: 04.876.470/0001-74 | Av. Senador Lemos, 213 | Centro – Melgaço – Pará | CEP: 68490-000 

 www.m e l g a c o .p a .go v.b r  |  pm m@m e l ga c o. pa.g o v.b r  

Setor de 

Licitações e Contratos MELGAÇO 

 

 

 

12.9 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e 
mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, de acordo com o disposto na Lei nº 8.666/93; 

 

12.10 Adequar os serviços prestados aos avanços tecnológicos; 
 

12.11 Adotar medidas administrativas e técnicas para o cumprimento do SLA; 
 

12.12 O preço deverá abranger todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos, 
assim  como  quaisquer  atividades  ou  insumos  necessários  à  execução  do  41 

objeto, mesmo quando não expressamente indicado, não cabendo, 
posteriormente, quaisquer acréscimos previsíveis; 

 

13. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 

13.1 A Contratante obriga-se a: 
 

13.1.1 Receber provisoriamente os bens/serviços, disponibilizando local, data e 
horário; 

 

13.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos; 

 

13.1.3 Aplicar à empresa vencedora, penalidades quando for o caso; 
 

13.1.4 Prestar à Promitente Fornecedora toda e qualquer informação, por esta 
solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato; 

 

13.1.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de servidor especialmente designado; 

 

13.1.6 Notificar, por escrito, à Promitente Fornecedora da aplicação de qualquer 
sanção. 

 

13.1.7 Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 

14. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
 

14.1 O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, a partir da data 
da assinatura do contrato, ou da retirada da Nota de Empenho, e deve ficar 
adstrito à vigência do respectivo crédito orçamentário, nos termos do artigo 
57 da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 

 

15. FORMA DE PAGAMENTO 
 

15.1 O pagamento será efetuado, mensalmente, pela SEPLAF/PMM, através de 
através de crédito em conta corrente do prestador de 
serviços/contratado até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente 
ao da apresentação das notas fiscais/faturas e demonstrativos 
discriminativos; 

 

15.2 As notas fiscais de serviço deverão ser entregues na sede da PMM-PA até o 
5º (quinto) dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, 
acompanhados dos comprovantes relativos aos serviços realizados pela 
contratada. O atraso na entrega das notas fiscais de serviço para a PMM-PA, 
implicará em atrasos proporcionais dos pagamentos, sem quaisquer 
acréscimos financeiros. 
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16  VALOR TOTAL ESTIMADO 
 

16.1 O custo total previsto constitui a média dos preços praticados nos últimos 
três anos em contratações similares pelo Município. 

 

17. RÇAMENTO DETALHADO 
 

17.1 Os itens componentes da contratação, suas quantidades e custo unitário e 
total, estão detalhados no Anexo II – Preco de Referência, parte 
integrante deste Termo de Referência. 

42 
18. HABILITAÇÃO ESPEFÍCICA 

 

18.1 Para se habilitar no certame a licitante deverá preencher os requisitos de: 
 

18.1.1 Habilitação Jurídica: 

18.1.1.1 Documentos pessoais dos proprietários da firma: (Carteira de Identidade 

e CPF); 

18.1.1.2 Documentos de Constituição da firma: (Requerimento de Empresário / 

Contrato Social / Estatuto Social / Ato Constitutivo ou outro similar na 

forma da lei); 

18.1.2 Regularidade Fiscal: 

18.1.2.1 Cadastro de Contribuinte Federal – CNPJ; 

18.1.2.2 Cadastro de Contribuinte Estadual – (se houver); 

18.1.2.3 Cadastro de Contribuinte Municipal – (se houver); 

18.1.2.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal - CND_RFB 

18.1.2.5 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual - CND_SEFA; 

18.1.2.6 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal - CND_ISS; 

18.1.2.7 Prova de Regularidade com o FGTS - CRF_FGTS; 

18.1.2.8 Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho - CND_TST; 

18.1.3 Qualificação técnica: 

18.1.3.1 Registro na entidade professional competente 

18.1.3.2 Atestado de capacidade técnica; 

18.1.4 Qualificação Econômico-Financeira: 

18.1.4.1 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis, / Balanço de Abertura / 

Certidão Simplificada Digital 

18.1.4.2 Certidão Negativa de Falência ou Concordata. 
 

19. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

19.1 Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução 
imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento de cada ajuste 
representado pela Nota de Empenho, sujeitará a contratada, às penalidades 
previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93, das quais se destacam: 

 

a) Advertência; 
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b) Multa de 1,00% (um por cento) do valor da solicitação, por dia de atraso 
injustificado na execução da mesma, observado o prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis; 

 

c) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da solicitação, pela recusa 
injustificada do adjudicatário em executá-la; 

 

d) Cancelamento da ata e suspensão temporária de participação em licitações 
e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Melgaço, 
no prazo de até 5 (cinco) anos;

  43 

e) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, 
até que seja promovida a reabilitação, facultado a contratada o pedido de 
reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) 
dias da abertura de vistas ao processo. 

 

19.2 Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser 
descontados dos pagamentos devidos pela Administração. 

 

19.3 Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "d" e "e", do item 7.1, 
caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o 
qual deverá ser apresentado no mesmo local. 

 

19.4 O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima 
dispostas será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá 
o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

19.5 Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato 
poderá ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 
8.666/93, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive 
indenização por perdas e danos eventualmente causados à CONTRATANTE. 

 

19.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 

19.7 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

 

20. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

20.1 A Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, que 
se recusar injustificadamente a celebrar o contrato administrativo, apresentar 
pendências junto aos cadastros da Administração Pública, deixar de entregar 
ou apresentar documentação exigida para o certame falsa, ensejar o 
retardamento da entrega do objeto licitado, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação 
e da ampla defesa, sujeitar-se-á às penalidades descritas no instrumento 
convocatório/edital e minuta do contrato, em conformidade com o que 
prescreve a Lei 8.666/93. 
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20.2 A CONTRATADA deverá realizar a instalação, configuração e ativação do 
link de Internet em até trinta (30) dias corridos após a assinatura do contrato. 
O não cumprimento deste prazo implicará na aplicação das penalidades 
previstas em contrato. 

 

20.3 A fiscalização do contrato ficará a cargo da Central de Processamentos de 
Dados (CPD) sob a responsabilidade do servidor Tiago Pacheco de Souza 
(mat. 00000002040). 
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MELGAÇO 
Setor de 
Licitações e Contratos 

 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO 
Serviços de Provimento de Acesso à Internet, 20 MB 

 

FANTASIA   
CICRANO

 
BELTRANO 

RAZÃO SOCIAL   FULANO DE TAL – ME 

CNPJ   
00.000.000/0001- 
00 

IE   00.000.000-00 

ENDEREÇO   RUA DR JOSE DROGBÁ  45 

E-MAIL   fulanome@fulano.com.br 
TELEFONE   (**) X XXXX-XXXX 

REPRESENTANTE   CICLANO DE TAL DA SILVA SAURO 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO   Conforme Edital 

VALIDADE DA PROPOSTA   60 (sessenta) dias 

PRAZO DE ENTREGA   Imediato 

LOCAL DE ENTREGA   Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Melgaço 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA   R$ 123.000,00 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA EXTENSO   (cento e vinte e três reais) 
 

 
Item Descrição do Objeto Marca Qtd Tipo Preço Total 

Contratação de link dedicado de acesso à internet 

1   para a Prefeitura Municipal de Melgaço com banda 

larga total, à velocidade de 20 Mbps full 

 
12 Mês 13,00 R$ 123.000,00 

1   Item VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 123.000,00 
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  ANEXOII–KITCREDENCIAMENTO   
 
 
 

[TIMBRE DA FIRMA] 
 

PROCURAÇÃO 
 

 
 
 

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° 
00.000.000/0000-00,  com  sede  à  , 
neste ato representado por , portador da 46

 

Cédula de Identidade RG nº , residente e domiciliado à 
  , inscrito no CPF sob o nº 
  , pelo presente instrumento de mandato, nomeia e 
constitui,  como  Procurador,  o Sr.    , 
portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  , residente e 
domiciliado  à   , inscrito no CPF sob o nº 
  , a quem confere amplos poderes para representar a 
outorgante nos atos necessários na licitação Pregão Presencial n° /2018- 
PMM, realizada pela Prefeitura Municipal de Melgaço, conferindo-lhe ainda, 
poderes especiais para apresentar proposta, lances verbais, negociar preços e 
demais condições, interpor e desistir de recursos, apresentar declarações, firmar 
compromissos ou acordos, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com 
ou sem reservas de iguais poderes. 

 

  , de de 2018. 
 
 
 
 
 

FULANO DE TAL DOS ANZÓIS PEREIRA 
Representante Legal da Outorgante 
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[TIMBRE DA FIRMA] 
 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CLAUSULAS DO EDITAL 
 

 
 

MODALIDADE: Pregão Presencial n° _/2018-PMM 
OBJETO: 

 

  _ 
 

Prezados Senhores,  47 

 
      , abaixo assinado, portador da Cédula 
de Identidade RG nº   , residente e domiciliado à 
  , inscrito no CPF sob o nº 
  ,  na  qualidade  de  responsável  legal  da  proponente 
  , inscrita no CNPJ sob o n° 
00.000.000/0000-00,  com  sede  à , 
DECLARA expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no Edital 
acima citado e que acatará integralmente  qualquer decisão que venha a ser 
tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham 
atendido às condições estabelecidas no Edital e que demonstrem integral 
capacidade de executar o fornecimento do bem previsto. 

 

  , de de 2018. 
 
 
 
 
 

FULANO DE TAL DOS ANZÓIS PEREIRA 
Representante Legal da Outorgante 
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[TIMBRE DA FIRMA] 
 

DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE 

 

 
 

MODALIDADE: Pregão Presencial n° _/2018-PMM 
OBJETO: 

 

  _ 
 

48 

Declaramos, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas 
neste ato convocatório, para os devidos fins, e especialmente para o certame 
licitatório em epígrafe, Pregão Presencial n°  _/2018-PMM, que 
  , inscrita no CNPJ sob o n° 
00.000.000/0000-00, com sede à , é 
[( ) microempresa / ( ) empresa de  pequeno porte] nos termos do 
enquadramento previsto nos incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº: 
123, de 14 de dezembro de 2006, para fins do que estabelece aquela Lei. 

 

  , de de 2018. 
 
 
 
 
 

FULANO DE TAL DOS ANZÓIS PEREIRA 
Representante Legal da Outorgante 
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  ANEXOIII–KITPROPOSTA   
 

 
 

[TIMBRE DA FIRMA] 
 

CARTA-COMERCIAL 
 

MODALIDADE: Pregão Presencial n° _/2018-PMM 
OBJETO: 

 
 

49 
 

 

Prezado Senhor, 
A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° 
00.000.000/0000-00,  com  sede  à  , 
abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação da 
licitação em epígrafe, propõe o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de 
acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições: 
Condições de Pagamento: Conforme Edital 
Validade da proposta: 60 (sessenta dias) a contar da data de abertura desta 
licitação 
Prazo de Entrega: Imediato 
Local de Entrega: Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Melgaço 
1.1 Valor                Global                da                Proposta:                R$                0,00 

( ) 
 

Declaramos, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
que: 

a) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de 
maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em epígrafe, 
por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A  intenção  de  apresentar  a  proposta  elaborada  para  participar  deste 
processo licitatório não foi informada, discutida ou recebida de qualquer 
outro participante potencial ou de fato deste certame, por qualquer meio 
ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em 
apreço quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da sessão pública 
desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de 
fato deste certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste certame 
não  foi,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou  indiretamente,  informado, 
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discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitador antes da 
abertura oficial das propostas; 

f) E que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 
detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 
Declaramos, por fim, que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos 
suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão 
incluídos todos os custos, como custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros, 
bem como eventuais lances ofertados na sessão pública do certame. Segue em 
anexo a Planilha de Preços. 

 

  , de de 2018. 50 
 

 
 
 

FULANO DE TAL DOS ANZÓIS PEREIRA 
Representante Legal da Outorgante 
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ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

OBJETO 

 

MARCA 
 

QTD 
 

UND 
PREÇO MÉDIO 

UNIT TOTAL 

1 ……………………………… ……… …… …… …… …… 

2 ……………………………… ……… …… …… …… …… 

3 ……………………………… ……… …… …… …… …… 

 R$ 

 

 
 

 

[TIMBRE DA FIRMA] 
 

PLANILHA DE P REÇOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
51 

 

 
 

TOTAL 
 

 
 

  , de de 2018. 
 
 
 
 
 

FULANO DE TAL DOS ANZÓIS PEREIRA 
Representante Legal da Outorgante 
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   ANEXO IV – KIT HABILITAÇÃO   

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS 

Para uma maior celeridade do certame recomenda-se que dentro do Envelope 
2 – Documentos de Habilitação estejam todos os documentos elencados a 
seguir e nessa mesma ordem. 

 

1. Habilitação Jurídica: 

a. Cópia  simples  (acompanhada  do  original)  ou  autenticada  dos 

seguintes documentos dos empresários2
  52 

b. Cópia simples dos Documentos de Constituição da firma3 

2. Regularidade Fiscal: 

a. Cadastro de Contribuinte Federal – CNPJ; 

b. Cadastro de Contribuinte Estadual – Inscrição Estadual; 

c. Cadastro  de  Contribuinte  Municipal  –  Inscrição  Municipal  (se 

houver) / Alvará; 

d. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal - CND_RFB 

e. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual - CND_SEFA; 

f. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal - CND_ISS; 

g. Prova de Regularidade com o FGTS - CRF_FGTS; 

h. Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho - CND_TST; 

3. Qualificação técnica: 

a. Registro na entidade de classe competente; 

b. Atestado de capacidade técnica. 

4. Qualificação Econômico-Financeira: 

a. Balanço  Patrimonial  (e  demonstrações  contábeis)  /  Balanço  de 

Abertura / Certidão Simplificada Digital 

b. Certidão Negativa de Falência ou Concordata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 RG, CPTS, CNH ou qualquer outro documento oficial de identificação com foto e CPF. 
3 CCMEI / Requerimento de Empresário / Contrato Social / Ato Constitutivo / Estatuto Social / ou outro 

similar na forma da lei); 

http://www.melgaco.pa.gov.br/


Setor de 
Licitações e Contratos MELGAÇO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO | Setor de Licitações & Contratos 
CNPJ: 04.876.470/0001-74 | Av. Senador Lemos, 213 | Centro – Melgaço – Pará | CEP: 68490-000 

 www.m e l g a c o .p a .go v.b r  |  pm m@m e l ga c o. g o v.b r  

 

 

 
 

[TIMBRE DA FIRMA] 
 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 
 

 
 

MODALIDADE: Pregão Presencial n° _/2018-PMM 
OBJETO: 

 
 
 
 
 

A empresa  , inscrita no CNPJ sob o n° 53 

00.000.000/0000-0, com sede à  , por 
intermédio do seu representante legal, infra-assinado, e para os fins da licitação 
Pregão Presencial n° /2018-PMM, realizada pela Prefeitura Municipal de 
Melgaço, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis que: 

 
a) Não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em 

horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não 
mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos 
do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988; 

 
b) Não está impedida de participar de licitações ou de contratar com a 

Administração Pública, assim como não foi declarada inidônea por 
qualquer órgão das Administrações Públicas da União, de Estados ou de 
Municípios, estando, portanto, apta a contratar com a Prefeitura 
Municipal de Melgaço; 

 
c) Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a 

habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao 
que determina o art. 32, §2º, da Lei Federal nº 8.666/93; 

 
Declara, por fim, que detém conhecimento de todas as informações contidas 
neste edital e em seus anexos, e que a sua proposta atende integralmente aos 
requisitos citados no edital supra. 

 

 

  , de de 2018. 
 
 
 
 
 

FULANO DE TAL DOS ANZÓIS PEREIRA 
Representante Legal da Outorgante 
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  ANEXOV–MINUTADAATADEREGISTRODEPREÇOS   
 

 
 

ATADEREGISTRODEPREÇOS:Nº /2018-PMM 
Pregão Presencial n° /2018-PMM – 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

Aos           , no Município de Melgaço, por intermédio            , localizada 
na inscrita no CNPJ sob o nº  00.000.000/0000-00,  neste  ato 
representado  , considerando o julgamento da licitação na modalidade de 
Pregão Presencial n° /2018-PMM – para , RESOLVE registrar 
os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a        54

 

classificação por elas alcançada, atendendo as condições previstas no edital e seus 
anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 19934, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 20025, da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 20066, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 19907, 
do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 20138, e demais legislação pertinente, 
em conformidade com as disposições a seguir: 

 
1. DO OBJETO 
1.1. A presente ATA tem por objeto   , conforme especificado nos itens do 
Termo de Referência, anexo I do Edital de Pregão Presencial n° /2018- 
PMM, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 

 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

 
2.1.1                , inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.000/0000-00, com sede na 

, telefone: , e-mail: exemplo@exemplo.com, neste ato representada 
, e-mail exemplo@exemplo.com cuja proposta foi classificada em 1º lugar 

no certame para os seguintes itens: 
 

SERVIÇOS DE INTERNET  

 
ITEM 

 

DESCRIÇÃO DO 
OBJETO 

 
QTD 

 
UNID 

VALOR 
REGISTRADO 

UNIT. TOTAL 
 
 

 
4 Regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública. 
5 Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns. 
6 Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nº 8.212 e 

8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943, da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar nº 63, de 11 de 
janeiro de 1990; e revoga as Leis nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999. 

7 Dispõe sobre a proteção do consumidor. 
8 Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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1 
 

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

....... 
 

....... 
 

0,00 
 

00.000,00 
 

2 
............................  

....... 

 

....... 
 

0,00 
 

00.000,00 
 

3 
............................  

....... 

 

....... 
 

0,00 
 

00.000,00 
 00.000,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOTAL 
 

2.2 São registrados no CADASTRO DE RESERVA abaixo, nos termos do art. 
11 do Decreto nº 7.892/13, os seguintes fornecedores que aceitaram cotar preços 
para o fornecimento dos materiais com preço igual ao dos vencedores da licitação: 

55 

ITEM Nº 01 PREÇO UNITÁRIO: R$ 00,00 (zero real) 
CLASSIF. RAZÃO SOCIAL QUANTIDADE 

2º   

50 
3º  

 

2.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 
específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do 
Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 
3. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
3.1 O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração. 
3.2 Durante a fase interna não houve participantes. 
3.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 
assumidas. 
3.4 As aquisições adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços. 
3.5 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, 
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que 
eventualmente aderirem. 
3.6 Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos 
relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações 
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador. 

 
4. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data 
de sua assinatura. 
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5. DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
5.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
5.2 O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do 
caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos materiais 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 
fornecedores. 
5.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

5.3.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de        56 

preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 
5.3.2 Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do 
compromisso  assumido  e  cancelar  o  registro,  sem  aplicação  de 
penalidade; 
5.3.3 Convocar os demais fornecedores visando igual 
oportunidade de negociação, observada a ordem de classificação 
original do certame. 

5.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
5.5 Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 
da Lei nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da 
superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em 
caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual. 
5.6 Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso 
assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem 
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e 
5.7 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação, quando cabível. 
5.8 A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar 
as  alterações  havidas  na  planilha  apresentada  anteriormente,  demonstrando 
analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada. 
5.9 Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração 
adotará, para verificação dos preços constantes  dos demonstrativos  que 
acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido 
porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria 
unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração 
solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos 
respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. 
Todos os documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços 
serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante 
dos autos processuais. 
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5.10 É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o 
trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções 
previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor 
prevista nesta Ata. 
5.11 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no 
Diário Oficial do Estado, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de 
contratação mais vantajosa, nos termos do parágrafo único do art. 19 do Decreto 
7.892/13. 
5.12 É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo. 
5.13 Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação. 
5.14 Havendo qualquer  alteração,  o  órgão  gerenciador  encaminhará  cópia        57 

atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 
 
6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
6.1 O  fornecedor  terá  o  seu  registro  cancelado  por  despacho  do  órgão 
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo 
administrativo específico, quando: 
6.2 Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
6.3 Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou 
não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 
6.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
6.5 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
6.6 Por razões de interesse público; 
6.7 A pedido do fornecedor. 
6.8 Em qualquer das  hipóteses  acima,  o  órgão  gerenciador  comunicará  o 
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver. 

 
7. DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 
7.1 A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação 
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da 
licitação que deu origem à presente ata e será formalizada mediante (a) 
instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de despesa ou c) 
autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e 
obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto nº 7.892/13. 
7.2 O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a 

cada 
contratação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de 
Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na 
Ata de Registro de Preços. 
7.3 Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do fornecedor e aceita pela Administração. 
7.4 O beneficiário da Ata é obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessários, 
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até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 
7.5 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato. 
7.6 O beneficiário da ata deverá manter durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
8. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
8.1 Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de acordo com a 
necessidade demandada pelo setor técnico. 

 

9. DO                                                                                                                         PREÇO 
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9.1 Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 
 
10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO 

10.1. As obrigações do contratante e do beneficiário da ata são aquelas previstas, 
respectivamente, na minuta do edital. 

 
11. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
11.1 Os  materiais  serão  recebidos  na  forma  do  item  “DO  RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO E DEFINITIVO” do termo de referência 

 
12. DO PAGAMENTO 
12.1 O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital 

. 
13. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
13.1 A  fiscalização  da  contratação  será  exercida  por  um  representante  da 
Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 
execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 
13.2 A  fiscalização  de   que   trata   este   item   não   exclui   nem    reduz   a 
responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, 
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência 
desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes 
e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 
13.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

 
 

14. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
14.1 A  apuração  e  aplicação  de  sanções  dar-se-á  na  forma  da  Seção  “DAS 
SANÇÕES” do edital. 

 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1 Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência. 
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15.2 Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro 
de Preços, o Termo de Referência e a proposta da empresa. 
15.3 Nos casos omissos aplicar-se-ão  as  disposições  constantes  da  Lei  nº 
10.520/02, do Decreto nº 5.450/05, do Decreto n° 3.555/00, do Decreto nº 
7.892/13, do Decreto nº 3.722/01, da Lei Complementar nº 123/06, e da Lei nº 
8.666/93, subsidiariamente. 
O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o do município de 
Melgaço/PA, com exclusão de qualquer outro. 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias 
de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 

Melgaço/PA, de de . 59 
 
 
 
 

 
MUNICÍPIO DE MELGAÇO 

JOSÉ DELCICLEY PACHECO VIEGAS 
Prefeito Municipal 

 

 
 

ADJUDICATÁRIA VENCEDORA 
FULANO DE TAL DOS ANZÓIS PEREIRA 

Representante Legal 
 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 

1)    
CPF:   
2)    
CPF:   
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  ANEXOVI–PLANILHAELETRÔNICA   

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO 
Serviços de Provimento de Acesso à Internet, 20 MB 

 

FANTASIA   
CICRANO

 
BELTRANO 

RAZÃO SOCIAL   FULANO DE TAL – ME 

CNPJ   
00.000.000/0001- 
00 

IE   00.000.000-00 

ENDEREÇO   RUA DR JOSE DROGBÁ  60 

E-MAIL   fulanome@fulano.com.br 
TELEFONE   (**) X XXXX-XXXX 

REPRESENTANTE   CICLANO DE TAL DA SILVA SAURO 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO   Conforme Edital 

VALIDADE DA PROPOSTA   60 (sessenta) dias 

PRAZO DE ENTREGA   Imediato 

LOCAL DE ENTREGA   Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Melgaço 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA   R$ 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA EXTENSO   ( ) 
 

 
Item Descrição do Objeto Marca Qtd Tipo Preço Total 

Contratação de link dedicado de acesso à internet 

1   para a Prefeitura Municipal de Melgaço com banda 

larga total, à velocidade de 20 Mbps full 

 
12 Mês 

1   Item VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 
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