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EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP.  Nº 002/2016 – CPL/SEMAST 

(PROCESSO Nº 36.01.000.165/2015 – DIF/DAF/SEMAST) 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ: 05.995.766/0001-77, neste 

ato representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO - SEMAST/PMM 

(ÓRGÃO GERENCIADOR), por intermédio deste Pregoeiro e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 002/2016 - 

SEMAST,  tornam público que na data e horário abaixo indicados, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO na 

forma ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO, em sessão pública virtual, por meio da INTERNET, mediante condições de 

segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases, que será regida pela Constituição Federal, artigo 37, 

inciso XXI, e § 1º, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, de 21 de 

dezembro de 2007, Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005 ( Regulamenta o pregão na forma eletrônico), Decreto nº 

7.892 de  01 de janeiro de 2013, Decreto nº 880/2006 – PMM e Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, subsidiariamente. 

O objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA PROVER ACESSO À 

INTERNET A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DO TRABALHO – 

SEMAST E DEMAIS EQUIPAMENTOS SOCIAIS – (Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, Centros de 

Referência Especializados de Assistência Social – CREAS, Casa Abrigo Marluza Araújo e Centro POP), localizado na 

cidade de Macapá, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência. 

 As propostas serão recebidas a partir da data de publicação exclusivamente por meio do sistema eletrônico na página 

www.licitacoes-e.com.br, na opção pregão eletrônico.  

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: Até as 08h30min do dia 13/04/2016 (horário de Brasília) 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13/04/2016 às 08h30min. (horário de Brasília) 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 13/04/2016 às 09h30min. (horário de Brasília) 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br – “Acesso Identificado”. 

Número da Licitação: ID nº 623991 

 

1. DO OBJETO  
1. A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA PROVER ACESSO 
À INTERNET A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DO TRABALHO – 
SEMAST E DEMAIS EQUIPAMENTOS SOCIAIS – (Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, Centros de 
Referência Especializados de Assistência Social – CREAS, Casa Abrigo Marluza Araújo e Centro POP), nos seguintes 
valores e locais para sua instalação: 
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LOTE ÚNICO 

 
 1.1. Local de entrega: conforme o Termo de Referência - Anexo I. 

 1.2. As quantidades mencionadas na Proposta Detalhe (Anexo II), são estimadas e referem-se à previsão de 

fornecimento do objeto desta licitação para o período de 12 (doze) meses.  

 1.3. As quantidades estimadas não implicam em obrigatoriedade de contratação pela Administração durante a 

vigência do Registro de Preços, servindo apenas como referencial para a elaboração das propostas dos licitantes.  

 1.4. Integram este Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos: 

ANEXO I       –  Termo de Referência;  

ANEXO II      –  Modelo de Proposta;  

ANEXO III     –  Modelo de Declaração de Existência de Fatos Impeditivos;  

ANEXO IV    –   Modelo de Declaração de cumprimento dos Requisitos de Habilitação;  

ANEXO V     –   Declaração de Requisitos Constitucionais; 

ANEXO VI    –   Modelo de Declaração de enquadramento como ME ou EPP;  

Item  Locais de possíveis instalação Endereços Velocidade Valor Mensal Valor Anual 

01 SEMAST – Sede Administrativa  
Rua Cândido Mendes, 48 – 
Centro 

10 Mbps 7.028,75 84.345,00 

02 CRAS Santa Inês Av. Beira Rio, S/N – Santa Inês 2 Mbps 1.460,00 17.520,00 

03 CRAS Nova Esperança 
Av. Padre Vitório Galiane, S/N – 
Nova Esperança 2 Mbps 1.460,00 17.520,00 

04 CRAS Pedrinhas 
Rua Exército da Redenção, S/N – 
Pedrinhas 

2 Mbps 1.460,00 17.520,00 

05 CRAS Cidade Nova 
Av. Japurá, 458 – Perpétuo 
Socorro 

2 Mbps 1.460,00 17.520,00 

06 CRAS Fazendinha Rodovia JK – Exporfeira 2 Mbps 1.663,33 19.960,00 

07 CRAS Céu das Arte Av. Carlos Lins Côrtes – Infraero II 2 Mbps 1.460,00 17.520,00 

08 
Conselho Tutelar – ZONA 

NORTE 
Rua General Rondon, 577 – 
Laguinho 

2 Mbps 1.460,00 17.520,00 

09 Conselho Tutelar – ZONA SUL 
Rua Hildemar Maia, 2444 – 
Buritizal 

2 Mbps 1.460,00 17.520,00 

10 Bolsa Família  
Av. General Osório, 329 – 

Laguinho 
2 Mbps 1.460,00 17.520,00 

11 Casa Abrigo Marluza Araújo 
Rua Exército da Redenção, S/N – 
Pedrinhas 2 Mbps 1.460,00 17.520,00 

12 CREAS – ZONA NORTE 
Av. Princesa Isabel, n° 134 – 
Jesus de Nazaré 2 Mbps 1.460,00 17.520,00 

13 CREAS – ZONA SUL 
Av. Princesa Isabel, n° 134 – 
Jesus de Nazaré 2 Mbps 1.460,00 17.520,00 

14 CENTRO POP 
Rua General Osório, n° 365 – 
Laguinho. 

2 Mbps 1.460,00 17.520,00 

VALOR TOTAL ------------------------------------------------- 26.212,08 314.545,00 
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ANEXO VII   –   Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; 

ANEXO VIII  –   Declaração de Elaboração Independente de Proposta;  

ANEXO IX    –   Minuta da Ata de Registro de Preços;  

ANEXO  X    –   Minuta de contrato 
 

2. DA PUBLICIDADE 

2.1. O aviso deste Pregão será publicado no Diário Oficial da União – DOU, Diário Oficial do Município – DOM, 

nos termos da Lei nº 10.520/2002 e do Decreto nº 5.450/2005 e por meio eletrônico, (nos endereços licitações-e), onde 

também será disponibilizada na íntegra este instrumento convocatório. 
 

3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

3.1. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública qualquer pessoa poderá 

impugnar o presente ato convocatório.  

3.2. Caberá o Pregoeiro, auxiliada pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação 

no prazo de até 24 horas.  

3.3.  Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.  

3.4. O(s) pedido(s) de esclarecimento(s) referente(s) ao presente ato convocatório deverá (ao) ser enviado(s) o 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anterior à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 

eletrônico via internet, no seguinte endereço: cplsemastpmm@gmail.com. 

3.5. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações serão divulgados no sítio www.licitacoes-e.com.br, no 

campo “DOCUMENTOS”. 
 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

a) Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 

b) Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital; 

c) Comprovem possuir os documentos de habilitação exigidos neste Edital.   

  4.1. Para participar deste pregão eletrônico, a licitante deverá manifestar que cumpre plenamente os requisitos 

de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

  4.1.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e propostas sujeitará a 

licitante às sanções previstas neste Edital.   

 4.2. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de 

credores, dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição, empresas 

estrangeiras que não funcionem no país, bem como as empresas declaradas inidôneas e as suspensas de licitar e 

contratar com este Órgão, e, ainda, servidores desta Secretaria, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93. 
 

5. REGULAMENTOS OPERACIONAIS DO CERTAME 

 5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, dentre outras, as seguintes atribuições: 

 a) Coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 

 b) Responder as questões formuladas pelos interessados, relativas ao certame;  

 c) Verificar a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, 

analisando a sua aceitabilidade; 
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 d) Desclassificar propostas quando for o caso, motivando seu ato; 

 e) Conduzir os procedimentos relativos à etapa de lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 

 f) Verificar e julgar as condições de habilitação do proponente que apresentar a proposta de menor preço 

classificada; 

 g) Receber, examinar e decidir os recursos encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua 

decisão; 

 h) Adjudicar o objeto, quando não houver o recurso; 

 i)  Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

 5.2. O Órgão gerenciador do certame será a Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho /SEMAST, 

que exercerá suas atribuições. 
 

6. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL S/A 

 6.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste pregão deverão dispor de chave de 

identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S/A, sediadas no país. 

 6.2. As sociedades empresariais ou empresários individuais deverão comprovar os poderes necessários, 

credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma 

reconhecida, atribuindo-lhes poderes para formular lances de preços e participar de todos os demais atos e operações no 

sistema licitacoes-e.com.br. 

 6.3. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da sociedade empresarial proponente, deverá 

apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, dentre os quais estejam expressos seus poderes para 

exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 6.4. A chave para identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderá ser utilizadas em qualquer 

pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A, 

devidamente justificada. 

 6.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como o seu uso em qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho 

ou ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

 6.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações 

inerentes ao pregão eletrônico. 

 6.7. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação de senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e, quando for o caso, seus anexos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 

  6.7.1. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site, opção “Acesso 

Identificado”. 
 

7. ENVIO DAS PROPOSTAS 

 7.1. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até data e horário 

marcados para a abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 



 

          PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/SEMAST 
       Rua. Cândido Mendes, nº 48 - Centro CEP: 68.900-090 – Macapá-AP 

 

 

 

5 
Edital PE Nº 002/2016-CPL/SEMAST 
(Registro de Preços para futura eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações, para prover acesso à Internet) 

 

 7.2. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor total do lote/item, já se 

considerando inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto. 

 7.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos 

de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital. 

 7.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio 

do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nesta Lei. 

 7.5. As declarações falsas relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta 

ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste 

Edital. 

 7.6. A proposta deverá ser firme e precisa e limitar-se, rigorosamente, ao objeto desta licitação, sendo 

desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital. 

 7.7. Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, a licitante concorda especificamente com as seguintes 

condições: 

  7.7.1. O valor a ser incluído pela licitante refere-se ao valor total do lote estimado para todo o objeto 

deste Edital, conforme planilha estimativa de preços constante do edital. 

  7.7.2. Preencher proposta conforme modelos da apresentação de Proposta de Preços, anexo (II); 

  7.7.3. No preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes e outras que se fizerem 

necessárias à plena e completa execução do objeto deste certame; 

  7.7.4. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, 

assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos; 

  7.7.5.  O valor deverá ser cotado correspondente à moeda corrente nacional, em algarismo, e incluído 

no espaço indicado pelo sistema eletrônico; 

  7.7.6. Os valores propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito 

de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 

  7.7.7. A licitante não poderá alegar erros ou omissões praticados na proposta, com o intuito de diminuir 

o valor ou desviar-se de obrigações previstas em legislação. 

 7.8. É permitido as licitantes apresentarem apenas uma proposta para cada lote/item, objeto do presente Edital. 

 7.9. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 7.10. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

 7.11. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem 

prejuízo das sanções previstas nesse edital. 

 7.12. Até a data e hora marcada para a abertura das propostas, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 

 7.13. Após a abertura da sessão pública, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 7.14. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública 

estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

 7.15. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, 



 

          PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/SEMAST 
       Rua. Cândido Mendes, nº 48 - Centro CEP: 68.900-090 – Macapá-AP 

 

 

 

6 
Edital PE Nº 002/2016-CPL/SEMAST 
(Registro de Preços para futura eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações, para prover acesso à Internet) 

 

ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse o Pregoeiro solicitará a prorrogação da validade da proposta por 

no mínimo igual período. 

 7.16. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação, ficam as licitantes liberadas dos 

compromissos assumidos. 
 

8. DA CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 8.1. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e de seus Anexos, 

sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

 8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, a proposta que 

apresentar: 

  8.2.1. Valores irrisórios, negativos, ou de valor igual à zero, incompatíveis com os preços de mercado 

acrescidos dos respectivos encargos; 

  8.2.2. Na descrição complementar, apresentar especificação e quantidade incompatível com o disposto 

no Termo de Referência, anexo I deste Edital; 

  8.2.3. No campo destinado às informações adicionais, expressamente, prazo de validade inferior a 60 

(sessenta) dias; 

  8.2.4. Elemento que identifique a licitante na publicação da proposta de preço no sistema eletrônico. 

 8.3. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então as licitantes poderão 

encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 8.4. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será 

desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 
 

9. DA SESSÃO DO PREGÃO  

 9.1. A partir do horário previsto no Edital terá início à sessão pública virtual do Pregão Eletrônico, com a 

divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas.  

  9.1.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.  

  9.1.2. A desclassificação da proposta será sempre, fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

 9.2. Aberta à etapa competitiva, os licitantes que tiverem suas propostas classificadas deverão estar conectados 

ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, a licitante será imediatamente informado de seu 

recebimento e respectivo horário de registro e valor.  

  9.2.1. A licitante somente poderá oferecer lance por meio eletrônico e que seja inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema.  

  9.2.2. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado primeiro.  

 9.3. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado 

vedada à identificação da licitante.  

 9.4. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico 

encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 minutos, 
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aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

 9.5. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico permanecer 

acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.  

  9.5.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será 

SUSPENSA e terá reinicio somente após expressa comunicação do Pregoeiro aos licitantes.  

 9.6. Encerrada a etapa de lances da sessão pública virtual, se a proposta considerada como mais vantajosa, não 

houver sido ofertada por Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, e entre as licitantes classificadas na 

fase de lances, houver proposta de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, com valor igual ou superior 

a 5% (cinco por cento) à proposta de menor preço do lote, proceder-se-á da seguinte forma:  

 9.7. A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) melhor classificada poderá no prazo de 05 

(cinco) minutos após a convocação do Pregoeiro pela “sala de disputa” do sistema licitacoes-e.com.br, apresentar nova 

proposta inferior àquela considerada como mais vantajosa, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será 

adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;  

  9.7.1. A convocação será realizada através da sala de disputa do Sistema Eletrônico, sendo iniciada a 

contagem do prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão, para apresentação da nova proposta, contados a partir 

da mensagem do Pregoeiro;  

 9.8. Não ocorrendo à adjudicação do objeto à Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) na forma 

do subitem 9.6 serão convocadas as licitantes remanescentes que se enquadrem na condição do subitem 9.7, observada 

a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito;  

 9.9. No caso de equivalência dos valores das propostas apresentadas pela Microempresa (ME) ou Empresa de 

Pequeno Porte (EPP), que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.6, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;  

 9.10. Não sendo possível adjudicar o objeto a uma Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 

independente do motivo que tenha concorrido para tal, este será adjudicado em favor da licitante originalmente vencedora 

da fase de lances.  

 9.11. Após o encerramento da etapa de lances e da verificação do direito de preferência conforme a Lei 

Complementar nº. 123/2006, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta a licitante que tenha 

apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não sendo 

admitida negociação de condições diferentes daquelas previstas neste edital.  

 9.12. Os documentos relativos ao item 10 e proposta de preços deste certame, deverão ser remetidos, para 

consulta do Pregoeiro, via e-mail: cplsemastpmm@gmail.com, no prazo máximo de 02 (duas) horas, a contar do 

encerramento da sessão pública virtual, devendo posteriormente encaminhar os documentos de habilitação e proposta de 

preços por meio de correspondência expressa (SEDEX ou SIMILARES) no prazo de 03 (três) dias úteis, para o endereço: 

Rua Cândido Mendes, nº 48, Centro, Macapá/AP – CEP. 68.906-010 (Secretaria Municipal de Assistência Social do 

Trabalho – SEMAST), acompanhados de originais para autenticação pelo Pregoeiro ou cópia autenticada. 

  9.12.1. A licitante vencedora que não enviar os documentos no prazo descrito no item acima será 

desclassificada. 

  9.12.2. A validade da documentação será aferida tanto por ocasião do encaminhamento dos 

documentos via e-mail (cplsemastpmm@gmail.com) quanto dos originais ou fotocópias autenticadas. No caso da 

validade da documentação encaminhada via e-mail (cplsemastpmm@gmail.com) vencer até o recebimento dos originais 

mailto:cplsemastpmm@gmail.com
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ou fotocópias autenticadas pelo Pregoeiro, a empresa deverá encaminhar, na mesma oportunidade, além dos originais da 

documentação anteriormente encaminhada para o e-mail (cplsemastpmm@gmail.com), nova documentação que 

comprove a manutenção de sua regularidade para fins de habilitação.  

 9.13. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 

examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 

que atenda ao Edital. Também nessa etapa, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço menor.  

 9.14. O proponente classificado em primeiro lugar deverá efetuar pelo sistema eletrônico, no campo “DETALHAR 

PROPOSTA” o valor unitário do item, readequado após a fase de lances.  

 9.15. A ausência do envio da documentação nos termos dos itens (9.12), tanto via e-mail, quanto o(s) original(is) 

ou cópia(s) autenticada(s), ensejará a instauração de processo administrativo, que culminara com a aplicação das sanções 

administrativas previstas neste Edital, conforme prevê o subitem 17.1 alíneas “a”, “b”, “c”, “d” “e” “f” “g” e “h”.  

  9.15.1. Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, 

devendo o Pregoeiro comunicar, e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Pregoeiro procederá 

conforme disposto no item 9.13 deste Edital.  

 9.16. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante e após a Sessão pública virtual 

do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 

10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 10.1. Poderão participar deste Pregão os interessados no objeto desta licitação que comprovarem possuir os 

seguintes documentos: 

 a) Habilitação jurídica: 

 a.1) Cédula de identidade; 

 a.2) Registro Comercial, no caso de Empresa Individual; 

  a.3) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas respectivas alterações, devidamente 

registradas, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores; 

  a.4) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

  a.5) 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; 

 b) Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

  b.1) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

  b.2) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

  b.3) prova de regularidade para com a Fazendas Federal através da Certidão Conjunta de Débitos 

relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

  b.4) prova de regularidade para com a Receita Estadual do domicílio do licitante; 

  b.5) Certidão Negativa de Débito junto ao Município; 

mailto:cplsemastpmm@gmail.com
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  b.6) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, 

  b.7) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
  

 10.2. Qualificação econômica - financeira: 

  a) Certidão Negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo de 

validade de 90 dias, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física: 

  b) Apresentar demonstração de Patrimônio Líquido mínimo, para efeito de comprovação da boa situação 

financeira, quando a licitante apresentar em seu Balanço resultado igual ou menor do que 1 (um) em qualquer dos índices 

abaixo explicitados: 
 

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 

 

   b.1) A licitante que apresentar em seu Balanço resultado igual ou menor do que 1 (um) em 

qualquer dos índices acima fica obrigada a comprovar, na data de apresentação da documentação, Patrimônio Líquido 

mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor total constante da proposta comercial apresentada.  

 d) Qualificação técnica: 

   d.1) A licitante deverá apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, com a sua respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 

expedida pelo CREA, que certifiquem a qualidade técnico e operacional dos serviços prestados no Estado do 

Amapá - similares em pontos e tecnologia aplicada aos do objeto deste certame. Devendo ser observadas as 

seguintes condições e informações na apresentação do(s) Atestado(s): Nome da Contratada e do Contratante – CNPJ; 

Identificação do Objeto do Contrato e Serviços executados (discriminação e quantidades).  

  d.2) As licitantes deverão apresentar Licença de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) em 

evidência concedida pela ANATEL, 

 10.3. Todos os licitantes deverão apresentar, ainda, a seguinte documentação para fins de habilitação: 

  a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, de existência de fato superveniente impeditivo de 

habilitação, fornecida pela empresa e devidamente assinada pelo sócio, dirigente, proprietário ou procurador – Anexo III 

(EXIGIDA SOMENTE EM CASO POSITIVO); 

  b) Declaração documentando o cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição 

Federal e Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº. 4.358/2002, fornecida pela empresa e devidamente assinada 

pelo sócio, dirigente, proprietário ou procurador – Anexo V; 

  c) A licitante deverá apresentar declaração em papel timbrado da empresa, de que possui 
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infraestrutura técnica e operacional mínima própria, na cidade de Macapá, com disponibilidade para 

deslocamento imediato aos enlace contratado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho - 

SEMAST, considerando-se como tal a existência de equipe técnica especializada, instalações físicas e 

equipamentos apropriados para o perfeito atendimento e manutenção dos serviços ofertados.  

 10.4. O Pregoeiro verificará a autenticidade da documentação obrigatória, constante nos subitens do item 10 

deste Edital, enviada e-mail (cplsemastpmm@gmail.com), na forma do item 9.12 do Edital, mediante consulta, nos sítios 

oficiais, à base de dados dos órgãos e entidades emissores de certidões, constituindo esta verificação meio legal de prova, 

para fins de habilitação.  

 10.5. Também será inabilitada a licitante: 

  a) que não atender às condições deste Edital; 

  b) contra o qual venha restar comprovado, ainda que posteriormente à fase de habilitação fato com ela 

relacionada e ensejadas de inabilitação. 

 10.6. Conforme determina o art. 43 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014, 

para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as 

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) será assegurado o prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho -SEMAST para 

regularização da pendência, contados a partir da verificação pelo Pregoeiro dos documentos de habilitação encaminhados 

conforme subitem 9.12. 

  10.6.1. A não regularização da restrição fiscal implicará a decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultada, a Secretaria Municipal de Assistência social 

e do trabalho - SEMAST convocar os licitantes 
 

11. DOS RECURSOS 

 11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, 

em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, registrando a síntese de suas razões, quando lhe será 

concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.  

 11.2. As licitantes deverão consultar regularmente o sistema para verificar quem foi declarada a vencedora e se 

está liberada a opção para interposição de recurso. A partir da liberação, as licitantes terão 02 (duas) horas para 

manifestar sua intenção de recorrer, com o registro da síntese de suas razões.  

 11.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção do licitante em recorrer importará a decadência 

do direito de recurso, submetendo o Pregoeiro o procedimento a Secretaria Municipal de Assistência Social e do 

Trabalho – SEMAST, para homologação.  

 11.4. O(s) recurso(s), porventura interposto(s), não terá (ao) efeito suspensivo e será (ao) dirigido(s) ao (à) 

Secretária Municipal de Assistência Social e do Trabalho – SEMAST, por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá 

reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo período, encaminhá-lo(s) a Procuradoria Geral do 

Município/PROGEM, devidamente informado(s), para apreciação e decisão, no mesmo prazo, contado do recebimento 

do recurso, sob pena de responsabilidade.  
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 11.5. Decididos os recursos, a Secretária Municipal de Assistência Social e do Trabalho – SEMAST 

adjudicará e homologará o procedimento licitatório.  

 11.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 

12 . DA ACEITABILIDADE, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 

 12.1. Esta licitação submete-se ao tipo MENOR PREÇO POR LOTE, e será processada e julgada em estrita 

observância ao disposto no art. 4º da Lei n. 10.520/2002; 

 12.2. Será desclassificada a proposta cujo objeto não corresponder às especificações contidas neste Edital e na 

legislação de regência; 
 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações: 

 13.1. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço 

e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-refeição, vales-transportes 

e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 

 13.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências, da 

Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST e demais Equipamentos Sociais; 

 13.3. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do Secretaria Municipal e 

Assistência Social e do Trabalho – SEMAST e dos demais Equipamentos Sociais, ou ainda a terceiros, durante a execução 

deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 

 13.4. Comunicar à Administração do Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST qualquer 

anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados; 

 13.5. Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na licitação; 

 13.6. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço para verificar as 

condições em que o serviço está sendo prestado; 

 13.7. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da 

execução do serviço objeto contratado; 

 13.8. Refazer os serviços que, a juízo do representante do Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho 

– SEMAST e dos demais Equipamentos Sociais, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo 

no preço contratado; 

 13.9. Prestar a Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST e demais Equipamentos 

Sociais os serviços objeto da presente licitação, conforme estabelecido neste Termo de Referência, na Minuta do Contrato 

e nos demais anexos, obedecendo à regulamentação aplicável descrita neste documento, em especial à regulamentação 

da Anatel referente à qualidade dos serviços; 

 13.10. Alocar um servidor para acompanhar o contrato e indicar o(s) funcionário(s) que estarão designados para 

atender as solicitações da fiscalização relativas a esta contratação.  

 13.11. Atender prontamente às observações e reclamamos da fiscalização, concernentes à execução dos 

serviços, prestando os esclarecimentos em até de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do comunicado; 

 13.12. Acatar as exigências da fiscalização quanto à execução dos serviços, horários e, ainda, a imediata 

correção de deficiências alinhadas quanto à execução dos serviços contratados; 
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 13.13. Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações, comunicações de dados ou mensagens de fax, 

realizadas por meio do serviço desta contratação, sob pena do Art. 352 do Código penal (Crimes contra a Administração 

Pública); 

 13.14. Prestar o serviço 24 (vinte e quatro) horas por dia, sete dias por semana, durante todo o período de 

vigência do contrato; 

 13.15. Fornecer Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), 24 horas por dia, sete dias por semana, durante toda 

a vigência do contrato, por meio de chamada telefônica, sem nenhum ônus ao Secretaria Municipal e Assistência Social 

e do Trabalho – SEMAST, a fim de que seja possível registrar reclamações sobre o funcionamento do serviço contratado, 

obter suporte técnico e esclarecimentos, além de emitir protocolos de atendimento; 

 13.16. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado, não podendo transferir 

a outras empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço. A fiscalização não aceitará a 

transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para terceiros; 

 13.17. Responsabilizar-se pelas infrações à regulamentação aplicável, que consistirão em infrações contratuais 

quando comprometerem os serviços prestados ao Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST; 

 13.18. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste 

contrato; 

 13.19. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

  13.19.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a 

vigência deste contrato; 

  13.19.2. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da 

Administração do Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST; 

13.19.3. A subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste contrato; 

 13.20. Mensalmente, a CONTRATADA emitirá nota fiscal/fatura de serviço, já descontados os valores 

correspondentes a multas eventualmente devidas por força do acordo de níveis de serviços aqui instituídos;  

 13.21. Deverão ser relacionados para pagamento somente os serviços correspondentes a ordens de serviço 

concluídas e homologadas pela Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST. 
 

14. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Constituem-se obrigações do CONTRATANTE: 

 14.1. Cumprir e fazer cumprir o disposto no contrato; 

 14.2. Efetuar, no prazo e nas condições estabelecidas, o pagamento ao contratado, após o cumprimento das 

formalidades legais; 

 14.3. Fornecer ao contratado todas as informações necessárias ao cumprimento do contrato; 

 14.4. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução do serviço; 

 14.5. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante 

da CONTRATADA; 
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16 . DO PAGAMENTO  

 16.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta-corrente da 

Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega do material desta Secretaria Municipal de Assistência 

Social e do Trabalho, acompanhado da respectiva Nota Fiscal/Fatura, emitida em, no mínimo, 02 (duas) vias, de 

acordo com a Nota de Empenho, a qual será conferida e atestada pelo servidor ou comissão responsável pelo 

recebimento, observado o estabelecido no art. 5º da Lei 8.666/93, e desde que não ocorra fator impeditivo provocado 

pela Contratada.  

 16.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 

reajustamento dos preços ou correção monetária. 

 16.6. O pagamento ficará condicionado à verificação da situação da regularidade fiscal da contratada, podendo 

a Administração reter os pagamentos devidos caso a empresa vencedora não esteja regular com a seguridade social, 

consoante o § 3º, do art. 195, da Constituição Federal. 

 16.7. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data 

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:  
 

EM = I x N x VP 

Onde:  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga; e.  

I = Índice de atualização financeira = 0, 0001644, assim apurado:              

I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,0001644 365. 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 

17. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 17.1. Após homologado o resultado deste Pregão, a Administração da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e do Trabalho – SEMAST convocará o primeiro fornecedor classificado e, se for o caso, os demais classificados 
que aceitarem fornecer pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e os quantitativos propostos, para 
assinatura da Ata de Registro de Preços, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis.   
 17.2. A Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho – SEMAST convocará formalmente o 
fornecedor, informando o local, data e hora para a assinatura da Ata de Registro de Preços.   

 17.2.1. O prazo de convocação do fornecedor poderá ser prorrogado, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho – SEMAST.   
 17.3. No caso do primeiro fornecedor classificado, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a 
Ata de Registro de Preços, a Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho – SEMAST, poderá, mantida a 
ordem de classificação, negociar com o licitante seguinte antes de efetuar seu registro.  
 17.4. Publicada no Diário Oficial da União – DOU e no Diário Oficial do Município – DOM, a Ata de Registro de 
Preços terá efeito de compromisso de fornecimento conforme o artigo 14 do Decreto 7.892/2013.   
 17.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão 
advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário 
do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.  



 

          PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/SEMAST 
       Rua. Cândido Mendes, nº 48 - Centro CEP: 68.900-090 – Macapá-AP 

 

 

 

14 
Edital PE Nº 002/2016-CPL/SEMAST 
(Registro de Preços para futura eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações, para prover acesso à Internet) 

 

18. DA ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS  
 18.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame, mediante prévia consulta da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho - 
SEMAST, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras 
estabelecidas na Lei nº 8.666/1993 e no Decreto nº 3.798/2013, em conformidade com o seguinte:  

18.3. Em atendimento ao disposto no § 4º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, o quantitativo decorrente das 
adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 
registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes.  
 18.4. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador e, no caso, 
após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata. Após a autorização do órgão gerenciador, o 
"carona" deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da 
ata.   
 18.5. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde 
que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.  
 18.6. Para fins da autorização de que trata o item 18.2, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que 
não excedam, por órgão ou entidade solicitante, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de 
Registro de Preços.   
  

19. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS  
 19.1. A Divisão de Legislação Contratos e Convênios – DLCC/SEMAST, será o setor responsável pelos atos de 
controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta contratação e indicará, sempre que solicitado 
pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem contratados, o fornecedor para o qual 
será emitido o pedido.  
 19.2. Somente quando o primeiro licitante registrado atingir a totalidade do seu limite de fornecimento 
estabelecido na Ata de Registro de Preços, será indicado o segundo e, assim sucessivamente, podendo ser indicados 
mais de um, ao mesmo tempo, quando o quantitativo de pedido for superior à capacidade do licitante da vez.  
 19.3. A convocação do Proponente pela CONTRATANTE será formalizada e conterá o endereço e o prazo 
máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido.   
 19.4. O Proponente convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar o pedido no prazo 
estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas 
neste Edital e seus Anexos.  
 

20. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS  
 20.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 
decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 
ou de redução dos preços praticados no mercado.   
 20.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 
8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.  
 20.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e, definido 
o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social e do Trabalho - SEMAST para a devida alteração do valor registrado em Ata. 
 
21. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO PROPONENTE  
 21.1. O Proponente terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:  
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  21.1.1. a pedido quando:  
   a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior;  
   b)  o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação 
dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer 
antes do pedido de fornecimento.  

  21.1.2. por iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho - SEMAST, quando:   
   a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
aqueles praticados no mercado;   

  b) perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no processo licitatório;   
  c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;   
  d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;   

   e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da 
Ata de Registro de Preços;   

  f) estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.   
  g) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas 

na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes   
  h) em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Secretaria Municipal de 

Assistência Social e do Trabalho - SEMAST fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos 
Proponentes a nova ordem de registro.  
 21.2. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente: 

 a) por decurso do prazo de vigência;  
 b) quando não restarem fornecedores registrados. 

 

22. DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
 22.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e do Trabalho - SEMAST poderá convocar a licitante vencedora, durante a validade da sua proposta, para retirada 
da Nota de Empenho, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou a entregará diretamente, sujeito à aceitação da licitante, 
em igual prazo, sob pena de decair o direito à contratação. 
 22.2. O prazo para a retirada na Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 
quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Administração deste Tribunal.   
 22.3. É facultado ao Pregoeiro, quando a convocada não retirar ou aceitar a Nota de Empenho, no prazo e nas 
Condições estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem de classificação, para assinatura da Ata de 
Registro de Preços, após negociação, aceitação da proposta e da amostra e comprovação dos requisitos de habilitação.  
 

23. DAS SANÇÕES 
 23.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, ficará impedida 
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a 
ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais a CONTRATADA que: 
     a) Apresentar documentação falsa; 

     b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

   c) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

   d) Comportar-se de modo inidôneo; 

   e) Fizer declaração falsa; 



 

          PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/SEMAST 
       Rua. Cândido Mendes, nº 48 - Centro CEP: 68.900-090 – Macapá-AP 

 

 

 

16 
Edital PE Nº 002/2016-CPL/SEMAST 
(Registro de Preços para futura eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações, para prover acesso à Internet) 

 

   d) Cometer fraude fiscal. 

  23.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso 

injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo 

das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

    23.2.1. Advertência 

    23.2.2. Multa de: 

 a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na 

execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo-quinto dia e a critério da Administração, 

no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 b) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, 

por período superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

 c) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 

assumida. 

 23.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Secretaria 

Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 23.4. As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, suspensão 

temporária para licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE e impedimento de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios; descontando-a do pagamento a ser efetuado. 
 

24. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
 24.1. Os recursos necessários à execução do objeto da presente licitação serão provenientes dos Programas 

Assistenciais abrangidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS/SEMAST, bem como dos recursos 

provenientes do Tesouro da Secretaria Municipal de Assistência Sociais – SEMAST - Categoria econômica 309039 

(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

 24.2. Na licitação tipo REGISTRO DE PREÇOS não é necessário a indicação orçamentaria, que somente é 

exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme art. 7º, § 2º do Decreto nº 7.892 de janeiro 

de 2013. 
 

25. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  
 25.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou 
jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o 
endereço eletrônico (cplsemastpmm@gmail.com). 
  25.2. O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.   

 25.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.   

 25.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser enviados ao 
Pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço 
eletrônico cplsemastpmm@gmail.com.   

 25.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço 
eletrônico (cplsemastpmm@gmail.com).  
 

mailto:cplsemastpmm@gmail.com
mailto:cplsemastpmm@gmail.com
mailto:cplsemastpmm@gmail.com
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26. DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS E DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 26.1. O serviço contratado deverá operar 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana - (24x7), 
durante todo o período de vigência do contrato, salvaguardados os casos de interrupções programadas devidamente 
autorizadas pelo CONTRATANTE;   
 26.2. Qualquer interrupção programada pela CONTRATADA para manutenção preventiva e/ou substituição dos 
equipamentos e meios utilizados, desde que possa causar interferência no desempenho do serviço prestado, deverá ser 
comunicada ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 3(três) dias úteis, por meio de documento devidamente 
protocolado ou correio eletrônico, e somente será realizada com a concordância do CONTRATANTE;   
 26.3. Quando o prazo mínimo de 3(três) dias úteis de comunicação não for atendido, deverá ser concedido 
desconto por interrupção;   
 26.4. O serviço será considerado indisponível a partir do início de uma interrupção identificada pelo 
CONTRATANTE, devidamente registrada através de abertura do chamado na Central de Atendimento da CONTRATADA, 
até o restabelecimento do circuito às condições normais de operação com a respectiva constatação do CONTRATANTE 
através da autorização para o encerramento do chamado; Entende-se como condições normais de operação a 
estabilidade dos serviços prestados, sem a ocorrência de novas interrupções no curto prazo, e a manutenção de todos 
os parâmetros de qualidade dentro dos níveis especificados;  
 26.5. A CONTRATADA deverá garantir a disponibilidade mínima de 99,5% (noventa e nove virgula cindo por 
cento), contados da zero hora do primeiro dia até as vinte e quatro horas do último dia do período;  
 26.6. O Índice de Disponibilidade Mensal será calculado através da seguinte fórmula:  

 
Id= (( Tm- Ti) / Tm) * 100 

 
Onde:  
Id = Índice de Disponibilidade Mensal dos serviços.  
Ti = Somatório dos Períodos de Indisponibilidade, em minutos, no mês de faturamento.  
Tm = Tempo Total Mensal de operação, em minutos, no mês de faturamento. 

 

 26.7. Para o cálculo do índice de disponibilidade, o “Tempo Total Mensal” será calculado a partir do total de dias 
da prestação do serviço vezes 1440 (mil quatrocentos e quarenta) minutos;   
 26.8. No caso de links físicos múltiplos, a indisponibilidade de qualquer um dos links será considerada 
indisponibilidade do serviço como um todo, caracterizada pela limitação de uso do objeto contratado e consequente 
propagação dos efeitos da falha;   
 26.9. Não serão computadas no cálculo da disponibilidade mensal até 4(quatro) interrupções anuais do serviço, 

a serem utilizadas como janelas para manutenção preventiva, desde que agendadas em comum acordo. 

 26.10. Será considerada indisponibilidade quando ocorrer qualquer tipo de problema no ponto de acesso – 

enlaces e ECD's, ou no backbone – que impeça a transmissão ou a recepção de pacotes;   
 26.11. A métrica percentual de descarte de pacotes se refere à relação existente entre a quantidade de Pacotes 
transmitidos/recebidos para cada pacote transmitido/recebido descartado em um determinado enlace;  
 26.12. Quando da ocorrência de períodos de indisponibilidade ou problemas como serviço, o CONTRATANTE 
poderá solicitar a CONTRATADA a apresentação de relatório em mídia eletrônica, através de correio eletrônico ou 
disponibilizar na Web, informando o dia, período de indisponibilidade, as causas do defeito e a solução adotada para sua 
total recuperação, com a devida identificação do ponto de acesso;  
 26.13. Qualquer que seja o problema apresentado na prestação do serviço, a CONTRATADA deverá arcar com 
todos os custos e procedimentos necessários à sua solução, incluindo a substituição de qualquer(quaisquer) 
equipamento(s) e/ou a manutenção do meio físico, se for necessário;   
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 26.14. Mensalmente, caso o Índice de Disponibilidade Mensal seja inferior ao especificado a CONTRATADA 
deverá calcular o total de desconto a ser aplicado no valor mensal do serviço, e estará sujeita às penalidades contratuais;   
 26.15. Os descontos aplicados deverão ser calculados conforme a equação a seguir:  
 

D= (Ti x P) / Tm  
Onde:  
D = desconto em R$ (Reais), relativo ao serviço, motivado por falha;  
Tm = Tempo Total Mensal de operação, em minutos, no mês de faturamento;  
Ti = somatório dos Períodos de Indisponibilidade, em minutos, no mês de faturamento; 
P = preço mensal do circuito 
 

 26.16. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, estes serão 
considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.   
 As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado 
o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiverem suportado no cumprimento da obrigação 
assumida.   
 26.17. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por conveniência exclusiva da 
Administração da Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST.  
 

27. DO FORO  
 27.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual no Foro da cidade de Macapá, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 

Macapá/AP, 31 de março de 2016. 
 
 
 

Ananilson Costa de Sousa 
Pregoeiro/SEMAST 

Port. nº 002/2016-SEMAST 
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ANEXO – I 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 002/2016 – CPL/SEMAST 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 

 1.1. Contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de Telecomunicações, para prover acesso 

à Internet a Sede administrativa da Secretaria Municipal de Assistência e do Trabalho – SEMAST e demais Equipamentos 

Sociais como: os 06 (seis) Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, 02 (dois) Centros de Referência 

Especializados de Assistência Social – CREAS, 01 (uma) Casa Abrigo Marluza Araújo e 01 (um) Centro POP, localizado 

na cidade de Macapá de acordo com as especificações técnicas contidas neste Termo de Referência.  
 

2. OBJETIVO 

 2.1. Acessar a rede mundial de computadores, internet, através de um provedor local com circuito de acesso 

dedicado nas localidades e velocidades descritas na tabela abaixo, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, 

durante os 7 (sete) dias da semana, a partir de sua ativação até o término do contrato, conforme as características técnicas 

descritas neste edital. 
 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 3.1. Assim como a maioria dos Órgãos públicos na atualidade, cada vez mais os serviços da Secretaria de 

Municipal de Assistência e do Trabalho – SEMAST necessitam atender as demandas via acesso à Internet, de forma 

ininterrupta, com isso precisamos está interligado por meio de acesso à rede mundial de computadores – Internet, de tal 

forma que possamos dar celeridade aos serviços prestados por esta Secretaria e Equipamentos Sociais. 

Item LocaL Velocidade 

01 SEMAST – Sede Administrativa 10 Mbps 

02 CRAS Santa Inês 2 Mbps 

03 CRAS Nova Esperança 2 Mbps 

04 CRAS Pedrinhas 2 Mbps 

05 CRAS Cidade Nova 2 Mbps 

06 CRAS Fazendinha 2 Mbps 

07 CRAS Céu das Arte 2 Mbps 

08 Conselho Tutelar – ZONA NORTE 2 Mbps 

09 Conselho Tutelar – ZONA SUL 2 Mbps 

10 Bolsa Família  2 Mbps 

11 Casa Abrigo Marluza Araújo 2 Mbps 

12 Centro de Referência Especializado de Assistência Social/CREAS – ZONA NORTE 2 Mbps 

13 Centro de Referência Especializado de Assistência Social/CREAS – ZONA SUL 2 Mbps 

14 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – CENTRO POP. 2 Mbps 
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4. DAS ESPECIFICAÇÕES 

 4.1. Serviço dedicado de conexão visar interligar a sede da Secretária Municipal de Assistência e do Trabalho – 

SEMAST e todos os Equipamentos Sociais a ela vinculados, à rede mundial de comunicação baseada em protocolo IP – 

Internet, compreendendo o enlace de comunicação até a porta de acesso da CONTRATADA, a capacidade de passagem 

de tráfego IP da Internet através do backbone da prestadora CONTRATADA deve seguir as características descritas neste 

Termo de Referência.  

 4.2. A interligação entre o centro de roteamento da CONTRATADA em Macapá e a Sede da Secretaria Municipal 

de Assistência Social e do Trabalho – SEMAST e demais Equipamentos Sociais deverá ser feito através de enlace de 

fibra ótica ou cabo de pares metálicos, não serão aceitos enlaces por equipamentos de rádio; 

 4.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar meios de aferir a velocidade do link instalado. Caso esse requisito 

não seja atendido, a CONTRATADA não poderá refutar os meios utilizados pela CONTRATANTE para aferir a velocidade 

contratada; 

 4.5. A Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST e os demais Equipamentos Sociais, 

fornecerão os equipamentos a serem utilizados (Switches) em ambiente climatizado artificialmente e energia elétrica 

atrelada a sistema de fornecimento ininterrupto de energia, no-break, cabendo a contratada disponibilizar a conexão 

através de cabeamento com conectores RJ45 aos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social e do 

Trabalho – SEMAST. 

 4.6. Todos os serviços de telecomunicação se prestarão ao tráfego do protocolo de rede IP da operando, de 

forma transparente e no modo roteador, não sendo passível o cerceamento de utilização por qualquer tipo de aplicação 

ou protocolo de nível de transporte ou protocolo encapsulado em IP; 

 4.7. Garantia de Disponibilidade do Serviço de no mínimo 99,5% (noventa e nove virgula cinco por cento) e Perda 

de Pacotes não superior a 1% (um por cento), as penalidades sobre a descontinuidade dos serviços contratados à 

empresa vencedora e de falta de cumprimento das exigências contratuais serão consideradas como uma indisponibilidade 

do circuito, cabendo às medidas legais e outras sanções. A medição do índice de disponibilidade será feita através de 

ferramenta disponibilizada, sem custo, pela CONTRATADA. 

 4.8. A CONTRATADA disponibilizará um contato comercial e técnico para abertura de chamados e uma linha 

telefônica do tipo 0800 para o mesmo fim, atrelada a um serviço de help desk, do tipo 24 X 7 (vinte e quatro horas por 

sete dias), sendo que os tempos de espera no serviço de help desk não deverão exceder ao limite de 30 (trinta) minutos, 

caso esses requisitos não sejam cumpridos, a operadora estará passível de sanções legais previstas em contrato; 

 4.9. O tempo máximo de recuperação de serviços de telecomunicações deverá ser de até 6 (seis) horas, tempo 

acima desse limite serão passíveis de sanções legais previstas em contrato; 

 4.10. O acesso físico as instalações da Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST e 

demais Equipamentos Sociais pelo corpo técnico da CONTRATADA ou parceiros da mesma deverão ser autorizados pela 

Contratante, que destacará um servidor para acompanhar o serviço executado; 

 4.11. As janelas de manutenção ocorrerão sempre aos domingos e feriados, nos intervalos entre às 0h00 e às 

8h00, com comunicação prévia de 03 (três) dias, quaisquer outras janelas de manutenção serão consideradas como uma 

indisponibilidade do circuito, cabendo às sanções legais previstas em contrato, sendo o limite anual para as paralisações 

de 24 (vinte e quatro) horas; 
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 4.12. Quaisquer despesas comerciais ou operacionais da CONTRATADA para ativação dos circuitos ocorrerão 

por conta da mesma, tais como: fretes, despesas de hospedagem, alimentação do corpo técnico, serviços diversos e 

aquisição de equipamentos; 

 4.13. A configuração inicial dos circuitos é de obrigação da CONTRATADA, obedecendo a um plano de 

endereçamento IP fornecido pelo Setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Assistência Social e do 

Trabalho – SEMAST, sendo que a ativação e configuração de todos os circuitos e ativos de rede necessários ao 

funcionamento dos serviços de telecomunicações deverão ocorrer em um prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a 

partir da assinatura do contrato. 

  4.14. Será permitido o uso de “trunking”, ou seja, uso de mais de um enlace para atingir a velocidade contratada; 

  4.14.1. A CONTRATADA deve observar que ao utilizar o recurso do “trunking”, o link somente será 

considerado ativo caso todos os enlaces que compõem o “trunking” estejam funcionando corretamente, ou seja, a falha 

em um dos enlaces que compõe o “trunking” significa que o link contratado não estará ativo corretamente, implicando em 

abertura de chamado de manutenção; 

 4.15. A conexão devera unir a CONTRATANTE ao PoP (Ponto de Presença) do Backbone da CONTRATADA 

em Macapá-AP, sem passar por nenhuma rede IP intermediária, a não ser aquela comumente chamada de “enlace”, 

tipicamente com máscara 255.255.255.252; 

 4.16. Toda informação referente ao Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST e demais 

Equipamentos Sociais que a CONTRATADA e seus prepostos vierem a tomar conhecimento por necessidade de 

execução dos serviços ora contratados não poderá, sob hipótese nenhuma, ser divulgada a terceiros sem expressa 

autorização; 

 4.17. Todos os serviços de telecomunicações contratados deverão garantir o sigilo e a integridade dos dados da 

Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST e demais Equipamentos Sociais, trafegados nos 

mesmos; 

 4.18. Os recursos de TI não poderão ser utilizados pela CONTRATADA ou seus prepostos para realização de 

atividades alheias aos serviços previstos ou englobados por este item, exceto quando autorizado pela Secretaria Municipal 

e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST; 

 4.19. Para efeitos de julgamento da proposta, o preço global e total será composto pelo preço mensal multiplicado 

pela quantidade de 12 (doze) meses; 
 

5. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 5.1. Visando resguardar a qualidade e continuidade dos serviços, serão necessárias as seguintes exigências 

advertindo-se as licitantes que seu descumprimento acarretará a imediata inabilitação da licitante ou futuramente, rescisão 

contratual por parte da Administração, sem prejuízo das sanções cabíveis: 

 5.2. A licitante deverá apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, com a sua respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, expedida pelo CREA, que 

certifiquem a qualidade técnico e operacional dos serviços prestados no Estado do Amapá - similares em pontos e 

tecnologia aplicada aos do objeto deste certame - prestados à declarante pela licitante;  

 5.3. A licitante deverá apresentar declaração em papel timbrado da empresa, de que possui infraestrutura técnica 

e operacional mínima própria, na cidade de Macapá, com disponibilidade para deslocamento imediato ao enlace 

contratado pela Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST e demais Equipamentos Sociais, 
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considerando-se como tal a existência de equipe técnica especializada, instalações físicas e equipamentos apropriados 

para o perfeito atendimento e manutenção dos serviços ofertados. 
 

6. LOCAL PARA POSSIVEIS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações: 

 7.1. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço 

e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-refeição, vales-transportes 

e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 

 7.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências, da 

Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST e demais Equipamentos Sociais; 

 7.3. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do Secretaria Municipal e 

Assistência Social e do Trabalho – SEMAST e dos demais Equipamentos Sociais, ou ainda a terceiros, durante a execução 

deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 

 7.4. Comunicar à Administração do Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST qualquer 

anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados; 

 7.5. Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na licitação; 

 7.6. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço para verificar as 

condições em que o serviço está sendo prestado; 

Item Local Endereço 

01 SEMAST – Sede Administrativa Rua Cândido Mendes, 48 – Centro 

02 CRAS Santa Inês Av. Beira Rio, S/N – Santa Inês 

03 CRAS Nova Esperança Av. Padre Vitório Galiane, S/N – Nova Esperança 

04 CRAS Pedrinhas Rua Exército da Redenção, S/N – Pedrinhas 

05 CRAS Cidade Nova Av. Japurá, nº 458 – Perpétuo Socorro 

06 CRAS Fazendinha Rodovia JK – Exporfeira 

07 CRAS Céu das Arte Av. Carlos Lins Côrtes – Infraero II 

08 Conselho Tutelar – ZONA NORTE Rua General Rondon, nº 577 – Laguinho 

09 Conselho Tutelar – ZONA SUL Rua Hildemar Maia, nº 2444 – Buritizal 

10 Bolsa Família  Av. General Osório, nº 329 – Laguinho 

11 Casa Abrigo Marluza Araújo Rua Exército da Redenção, S/N – Pedrinhas 

12 
Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social/CREAS – ZONA NORTE 
Av. Princesa Isabel, n° 134 – Jesus de Nazaré 

13 
Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social/CREAS – ZONA SUL 
Av. Princesa Isabel, n° 134 – Jesus de Nazaré 

14 
Centro de Referência Especializado para População em 

Situação de Rua – CENTRO POP. 
Rua General Osório, n° 365 – Laguinho. 
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 7.7. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da 

execução do serviço objeto contratado; 

 7.8. Refazer os serviços que, a juízo do representante do Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho 

– SEMAST e dos demais Equipamentos Sociais, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo 

no preço contratado; 

 7.9. Prestar a Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST e demais Equipamentos Sociais 

os serviços objeto da presente licitação, conforme estabelecido neste Termo de Referência, na Minuta do Contrato e nos 

demais anexos, obedecendo à regulamentação aplicável descrita neste documento, em especial à regulamentação da 

Anatel referente à qualidade dos serviços; 

 7.10. Alocar um servidor para acompanhar o contrato e indicar o(s) funcionário(s) que estarão designados para 

atender as solicitações da fiscalização relativas a esta contratação.  

 7.11. Atender prontamente às observações e reclamamos da fiscalização, concernentes à execução dos serviços, 

prestando os esclarecimentos em até de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do comunicado; 

 7.12. Acatar as exigências da fiscalização quanto à execução dos serviços, horários e, ainda, a imediata correção 

de deficiências alinhadas quanto à execução dos serviços contratados; 

 7.13. Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações, comunicações de dados ou mensagens de fax, realizadas 

por meio do serviço desta contratação, sob pena do Art. 352 do Código penal (Crimes contra a Administração Pública); 

 7.14. Prestar o serviço 24 (vinte e quatro) horas por dia, sete dias por semana, durante todo o período de vigência 

do contrato; 

 7.15. Fornecer Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), 24 horas por dia, sete dias por semana, durante toda 

a vigência do contrato, por meio de chamada telefônica, sem nenhum ônus ao Secretaria Municipal e Assistência Social 

e do Trabalho – SEMAST, a fim de que seja possível registrar reclamações sobre o funcionamento do serviço contratado, 

obter suporte técnico e esclarecimentos, além de emitir protocolos de atendimento; 

 7.16. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado, não podendo transferir 

a outras empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço. A fiscalização não aceitará a 

transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para terceiros; 

 7.17. Responsabilizar-se pelas infrações à regulamentação aplicável, que consistirão em infrações contratuais 

quando comprometerem os serviços prestados ao Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST; 

 7.18. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste 

contrato; 

 7.19. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

  7.19.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a 

vigência deste contrato; 

  7.19.2. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da 

Administração do Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST; 

7.19.3. A subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste contrato; 

 7.20. Mensalmente, a CONTRATADA emitirá nota fiscal/fatura de serviço, já descontados os valores 

correspondentes a multas eventualmente devidas por força do acordo de níveis de serviços aqui instituídos;  
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 7.21. Deverão ser relacionados para pagamento somente os serviços correspondentes a ordens de serviço 

concluídas e homologadas pela Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST. 
 

8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Constituem-se obrigações do CONTRATANTE: 

 8.1. Cumprir e fazer cumprir o disposto no contrato; 

 8.2. Efetuar, no prazo e nas condições estabelecidas, o pagamento ao contratado, após o cumprimento das 

formalidades legais; 

 8.3. Fornecer ao contratado todas as informações necessárias ao cumprimento do contrato; 

 8.4. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução do serviço; 

 8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante 

da CONTRATADA; 
 

9. ACEITE DOS SERVIÇOS 

 9.1. Para aceite do serviço, o link instalado deverá passar pelos seguintes testes: 

   I – Acesso a Internet; 

  II – Aferição da velocidade do link instalado, tanto para download como para upload; 

  III – Verificação do desempenho do link instalado e perdas de pacotes.  
 

10. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

 10.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual 

período, respeitado o limite de 60 (sessenta) meses; 
 

11. ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO 

 11.1. O serviço contratado deverá operar 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana – (24 x 7), 

durante todo o período de vigência do contrato, salvaguardados os casos de interrupções programadas devidamente 

autorizadas pelo CONTRATANTE; 

 11.2. Qualquer interrupção programada pela CONTRATADA para manutenção preventiva e/ou substituição dos 

equipamentos e meios utilizados, desde que possa causar interferência no desempenho do serviço prestado, deverá ser 

comunicada ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, por meio de documento devidamente 

protocolado ou correio eletrônico, e somente será realizada com a concordância do CONTRATANTE; 

 11.3. Quando o prazo mínimo de 3 (três) dias úteis de comunicação não for atendido, deverá ser concedido 

desconto por interrupção; 

 11.4. O serviço será considerado indisponível a partir do início de uma interrupção identificada pelo 

CONTRATANTE, devidamente registrada através de abertura do chamado na Central de Atendimento da CONTRATADA, 

até o restabelecimento do circuito às condições normais de operação com a respectiva constatação do CONTRATANTE 

através da autorização para o encerramento do chamado;  

 11.5. Entende-se como condições normais de operação a estabilidade dos serviços prestados, sem a ocorrência 

de novas interrupções no curto prazo, e a manutenção de todos os parâmetros de qualidade dentro dos níveis 

especificados; 
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 11.6. A CONTRATADA deverá garantir a disponibilidade mínima de 99,5% (noventa e nove virgula cindo por 

cento), contados da zero hora do primeiro dia até as vinte e quatro horas do último dia do período;  

 11.7. O Índice de Disponibilidade Mensal será calculado através da seguinte fórmula: 

 
Id = (( Tm- Ti) / Tm) * 100 

 Onde: 

 Id = Índice de Disponibilidade Mensal dos serviços. 

 Ti = Somatório dos Períodos de Indisponibilidade, em minutos, no mês de faturamento. 

 Tm = Tempo Total Mensal de operação, em minutos, no mês de faturamento. 
 

 11.8. Para o cálculo do índice de disponibilidade, o “Tempo Total Mensal” será calculado a partir do total de dias 

da prestação do serviço vezes 1440 (mil quatrocentos e quarenta) minutos; 

 11.9. No caso de links físicos múltiplos, a indisponibilidade de qualquer um dos links será considerada 

indisponibilidade do serviço como um todo, caracterizada pela limitação de uso do objeto contratado e consequente 

propagação dos efeitos da falha; 

 11.10. Não serão computadas no cálculo da disponibilidade mensal até 4(quatro) interrupções anuais do serviço, 

a serem utilizadas como janelas para manutenção preventiva, desde que agendadas em comum acordo, nos termos do 

subitem 11.2.; 

 11.11. Será considerada indisponibilidade quando ocorrer qualquer tipo de problema no ponto de acesso – 

enlaces e ECD’s, ou no backbone – que impeça a transmissão ou a recepção de pacotes; 

 11.12. A métrica percentual de descarte de pacotes se refere à relação existente entre a quantidade de Pacotes 

transmitidos/recebidos para cada pacote transmitido/recebido descartado em um determinado enlace;  

 11.13. Quando da ocorrência de períodos de indisponibilidade ou problemas como serviço, o CONTRATANTE 

poderá solicitar a CONTRATADA a apresentação de relatório em mídia eletrônica, através de correio eletrônico ou 

disponibilizar na Web, informando o dia, período de indisponibilidade, as causas do defeito e a solução adotada para sua 

total recuperação, com a devida identificação do ponto de acesso; 

 11.14. Qualquer que seja o problema apresentado na prestação do serviço, a CONTRATADA deverá arcar com 

todos os custos e procedimentos necessários à sua solução, incluindo a substituição de qualquer(quaisquer) 

equipamento(s) e/ou a manutenção do meio físico, se for necessário; 

 11.15. Mensalmente, caso o Índice de Disponibilidade Mensal seja inferior ao especificado no subitem 11.6., a 

CONTRATADA deverá calcular o total de desconto a ser aplicado no valor mensal do serviço, e estará sujeita às 

penalidades contratuais; 

 11.16. Os descontos aplicados deverão ser calculados conforme a equação a seguir:  
 

D= (Ti x P) / Tm 
 Onde: 

 D = desconto em R$ (Reais), relativo ao serviço, motivado por falha; 

 Tm = Tempo Total Mensal de operação, em minutos, no mês de faturamento; 

 Ti = somatório dos Períodos de Indisponibilidade, em minutos, no mês de faturamento; 

 P = preço mensal do circuito 
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12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 12.1. Os recursos necessários à execução do objeto do presente Termo de Referência serão provenientes dos 

Programas Assistenciais abrangidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS/SEMAST, bem como dos 

recursos provenientes do Tesouro da Secretaria Municipal de Assistência Sociais – SEMAST.  

 12.2. Na licitação tipo REGISTRO DE PREÇOS não é necessário a indicação orçamentaria, que somente é 

exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme art. 7º, § 2º do Decreto nº 7.892 de janeiro 

de 2013. 
 

13. DAS SANÇÕES 

 13.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, ficará impedida 

de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a 

ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais a CONTRATADA que: 

  13.2. Apresentar documentação falsa; 

  13.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

  13.4. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

  13.5. Comportar-se de modo inidôneo; 

  13.6. Fizer declaração falsa; 

  13.7. Cometer fraude fiscal. 

  13.8. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso 

injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo 

das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

13.8.1.  Advertência; 

13.8.2. Multa de: 

 a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na 

execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo-quinto dia e a critério da Administração, 

no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 b) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, 

por período superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

 c) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 

assumida. 

 13.9. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Secretaria 

Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 13.10. As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, suspensão 

temporária para licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE e impedimento de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios; descontando-a do pagamento a ser efetuado. 
 

14. FORMA DE PAGAMENTO 

 14.1. Serviço de instalação: 
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14.1.1. O pagamento referente ao serviço de instalação somente poderá ser feito depois de ativado 

o link de acesso a Internet e realizado os teste de aceitação; 

14.2. Serviço de acesso a Internet: 

14.2.1. A CONTRATADA deverá emitir as respectivas, Nota fiscal / Fatura de serviços, endereçadas 

ao Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST, situada na Rua Candido Mendes, nº 48 – Centro, 

Macapá/AP, entregues com antecedência mínima de dez (10) dias da data do vencimento, para fins de liquidação e 

pagamento; 

14.2.2. O pagamento será efetuado pelo contratante no prazo de 10 (dez) dias contado da data da 

protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem bancária creditada 

em conta corrente da CONTRATADA. 

 14.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência da atestação de conformidade do 

serviço executado, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira;  

 14.4. Caso seja tecnicamente possível: 

  a) Os períodos de faturamentos deverão corresponder aos meses civis, ou; 

  b) O faturamento correspondente ao mês de dezembro deverá encerrar-se no dia 31.  

 14.5. A Nota Fiscal de Serviço deverá conter um resumo dos serviços executados, sendo vedada a inclusão de 

serviços que não tenham sido expressamente contratados; 

 14.6. A CONTRATADA assegurará ao Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST o 

repasse dos descontos porventura disponibilizados ao mercado, para clientes de perfil e porte similares ao do SEMAST, 

mediante solicitação deste, sempre que aqueles forem mais vantajosos que o plano de serviços constante do contrato; 

 14.8. Os serviços objeto desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo definido em regulamentação 

da Anatel. Os serviços cobrados fora do prazo não obrigam o Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – 

SEMAST a quitá-los, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, em cada caso, o correto cumprimento dos 

prazos. 

 
Macapá/AP, 22 de dezembro de 2015. 

 
Tarliso Dória da Silva 

Setor de Informática 

 
Aprovo o presente Termo de Referência e autorizo a abertura de processo para a contratação dos serviços, 
nos termos da legislação vigente. 

 

 

Macapá-AP, 14 de março de 2016. 

 

SUÊNIA BEZERRA DA SILVA RIBEIRO 
Secretária Municipal da Assistência Social e do Trabalho – SEMAST/PMM 

         Decreto nº 2.735/2015 - PMM 
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ANEXO – II 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 002/2016 – CPL/SEMAST 

MODELO DE PROPOSTA 

 

FONECEDOR: CNPJ. Nº 

ENDEREÇO: BAIRRO: 

MUNICÍPIO: ESTADO: FONE: 

E-mail:____________________________________________________________________ 
 

Lote Único Item Locais de Instalação Velocidade Valor Unitário Mensal Valor Anual 

01 

01  10 Mbps   

02  2 Mbps   

03  2 Mbps   

04  2 Mbps   

05  2 Mbps   

06  2 Mbps   

07  2 Mbps   

08  2 Mbps   

09  2 Mbps   

10  2 Mbps   

11  2 Mbps   

12  2 Mbps   

13  2 Mbps   

14  2 Mbps   

VALOR TOTAL ANUAL   ----------------------------------------------------------   

VALOR POR EXTENSO:_________________________________________________________________________________ 

 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _____________________ 

CONDIÇOES DE PAGAMENTO: ___________________________ 

PRAZO DE ENTREGA:___________________________________ 

* Prazo de validade no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura dos envelopes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Carimbo e Assinatura 

 
Declaro que os preços apresentados contemplam todos os custos 
diretos e indiretos do objeto licitado. 

 
 
 

Macapá/AP _____ de ____________2016. 
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ANEXO – III 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 002/2016 – CPL/SEMAST 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 (Licitante  nome.............., CNPJ............), sediada na Rua __________________, nº _____, bairro __________, 

cidade _______________, estado ________________________, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de 

participar de licitação em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou 

municipal. 

 Declara, também, que está obrigada sob as penas da lei, a declarar, quando de sua ocorrência, fatos 

supervenientes impeditivos de sua habilitação. 

 Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

Macapá/AP, ______ de ______________ de 2016. 

____________________________________ 
Assinatura e carimbo do representante legal 

 

 
ANEXO – IV 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 002/2016 – CPL/SEMAST 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
  

 A empresa____________________________________, CNPJ n.º ______________________, declara à 

Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho - SEMAST, para fins de participação no procedimento 

licitatório sob a modalidade de Pregão Eletrônico SRP. n.º _____/2016 – SEMAST/PMM, cumprir plenamente todos os 

requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/2002l, estando ciente da responsabilidade 

administrativa, civil e penal.  
 

Macapá/AP, ______ de ______________ de 2016. 

____________________________________ 
Assinatura e carimbo do representante legal 

Obs: Utilizar papel timbrado da empresa. 
 

 

ANEXO – V 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 002/2016 – CPL/SEMAST 

DECLARAÇÃO DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 
  

 Declaramos junto à Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho - SEMAST, referente ao edital 

do Pregão Eletrônico SRP. n.º _____/2016 – SEMAST/PMM, que não possuímos em nosso quadro de pessoal 

empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 

(Lei nº 9.854/99).  

Macapá/AP, ______ de ______________ de 2016. 

____________________________________ 
Assinatura e carimbo do representante legal 

 

Obs: Utilizar papel timbrado da empresa. 
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ANEXO – VI 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 002/2016 – CPL/SEMAST 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO E EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

...........................................................(empresa), inscrita no CNPJ sob o nº .................................., por intermédio de seu 

representante legal, o (a) Sr.(a) ..............................................., portador (a) da Carteira de identidade nº. ............................. 

e de CPF nº. ................................, DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico para SRP nº 

_____/2016-SEMAST/PMM, sob as sanções administrativas e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, 

é considerada: (....) MICROEMPRESA, conforme inciso I, do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/2007; Decreto 

5016/2011; (....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 

0044/2007. Declara ainda, para atendimento do que dispõe o § 2º do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/07, 

que a Empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 

dezembro de 2006.  

 

Macapá/AP, ______ de ______________ de 2016. 

____________________________________ 
Assinatura e carimbo do representante legal 

 

Obs: A declaração acima deverá ser assinalada com “X” no local correspondente, ratificando-se a condição 

jurídica da empresa licitante. 

 
 
 
 

ANEXO – VII 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 002/2016 – CPL/SEMAST 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

  
 Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa_____________________________, 
inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, estabelecida _____________________________, FORNECEU 

SATISFATORIAMENTE para esse Órgão (ou empresa) o(s) seguinte(s): (discriminação e quantidades) do produtos. 

_________________________________  
_________________________________  
 

 Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em 
nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente.  
 

Macapá/AP, ______ de ______________ de 2016. 

____________________________________ 
Assinatura e carimbo do representante legal 

 
Observação: emitir em papel que identifique a entidade expedidora. 
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ANEXO – VIII 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 002/2016 – CPL/SEMAST 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

.........................................................(representante legal da empresa), como representante devidamente constituído da 

empresa ...................................................................(licitante), com CNPJ sob o nº. ...................................................., 

doravante denominada licitante, para fins do disposto no Edital do Eletrônico para SRP nº ______/2016-SEMAST, 

DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que:  

a) A PROPOSTA apresentada para participar do Pregão Eletrônico para SRP nº _____/2016-SEMAST, foi elaborada de 

maneira independente pelo Licitante 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 Pregão Eletrônico para SRP nº 

_____/2016-SEMAST, por qualquer meio ou qualquer pessoa.  

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico para SRP nº ______/2016-

SEMAST não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 

Eletrônico para SRP nº _____/2016-SEMAST.  

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do Pregão Eletrônico para SRP nº _____/2016- SEMAST.  

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico para SRP nº _____/2016-SEMAST, não 

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou 

de fato do Pregão Eletrônico para SRP. nº ______/2016-SEMAST antes da adjudicação do objeto da referida licitação.  

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico para SRP nº ______/2016-SEMAST não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante 

antes da abertura oficial das propostas; e  

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para 

firmá-la.  

 

 

 

Macapá/AP, ______ de ______________ de 2016. 

 

 

 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo do representante legal 
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ANEXO – IX 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 002/2016 – CPL/SEMAST 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURIDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, 

CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO, AO CONTRATANTE 
 

Aos (............) dias do mês de...... do ano de 2016 (dois mil e dezesseis) a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, 

pessoa jurídica de direito público interno, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNICIA SOCIAL E DO 

TRABALHO – SEMAST, com sede na Avenida Cândido Mendes, 48, Centro, CEP. 68.900-010 - Macapá/AP, CNPJ. Sob 

o nº 05.995.766/001-77, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pela Secretária Municipal, Srª. 

SUÊNIA BEZERRA DA SILVA RIBEIRO, portadora da Cédula de identidade nº. .............. CPF: ................... Residente na 

(..........Rua/Avenida.........), nº ........., CEP. ................., Macapá/AP, e a empresa ......................, doravante denominada 

de FORNECEDORA ou, “BENEFICARIA DO REGISTRO DE PREÇOS”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS, conforme decisão exarada no processo, referente ao Pregão Eletrônico SRP. nº ______/2016 - SEMAST, 

para Registro de Preços, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto 5.450/2005 (Regulamenta 

o Pregão, na forma eletrônica), Decreto nº 7.892/2013 (Regulamenta o Sistema de Registro de Preços), subsidiariamente 

a Lei 8.666 de 21 junho de 1993 e demais legislações correlatas: 

 

1. DO OBJETO 
 
 1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA PROVER ACESSO À 

INTERNET A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DO TRABALHO – 

SEMAST E DEMAIS EQUIPAMENTOS SOCIAIS (Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, Centros de 

Referência Especializados de Assistência Social – CREAS, Casa Abrigo Marluza Araújo e Centro POP), localizado na 

cidade de Macapá, conforme especificados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n.º ______/2013, que passa fazer 

parte, para todos os efeitos, desta Ata. 
  
2 . DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
 2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da 

data de sua publicação. 
 

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Secretaria Municipal de Assistência Social e do 
Trabalho - SEMAST, que exercerá suas atribuições por intermédio da Divisão de Legislação de Contratos e Convênios 
– DLCC/SEMAST. 
 

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 4.1. Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações dos serviços registrados na presente Ata 
encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório: 
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5. DO CONTRATO 
 5.1. A critério da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho - SEMAST, obedecida à ordem de 

classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, 

será(ão) convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, que substituirá o Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao 

edital e à respectiva Ata. 

 5.2. A critério da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho - SEMAST, obedecida à ordem de 

classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, 

será(ão) convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, que substituirá o Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao 

edital e à respectiva Ata.   

 5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo 

I, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades.  

 5.4. A Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho - SEMAST não está obrigado, durante o prazo 

de validade do registro de preços decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo 

realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência 

de fornecimento em igualdade de condições.  

 5.4. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro 

EMPRESA REGISTRADA: CNPJ. Nº 

ENDEREÇO: BAIRRO: 

MUNICÍPIO: ESTADO: FONE: 

E-mail:____________________________________________________________________ 
 

Lote Único Item Locais de Instalação Velocidade Valor Mensal Valor Anual 

01 

01  10 Mbps   

02  2 Mbps   

03  2 Mbps   

04  2 Mbps   

05  2 Mbps   

06  2 Mbps   

07  2 Mbps   

08  2 Mbps   

09  2 Mbps   

10  2 Mbps   

11  2 Mbps   

12  2 Mbps   

13  2 Mbps   

14  2 Mbps   

VALOR TOTAL   --------------------------------------------------------------------  
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quando a Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho - SEMAST, após realizada a licitação específica, 
constatar que o p0reço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em 
baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.  
 5.5. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho - 
SEMAST, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 

6. DO PAGAMENTO 
 6.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta-corrente da 

Contratada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a entrega da Nota Fiscal/Fatura, emitida em, no mínimo, 2 (duas) 

vias, de acordo com a Nota de Empenho, a qual será conferida e atestada pelo servidor ou comissão responsável pelo 

recebimento, observado o estabelecido no art. 5º da Lei 8.666/93, e desde que não ocorra fator impeditivo provocado 

pela Contratada. 

  6.1.1. No caso do valor do Contrato, representado pela Nota de Empenho não ultrapassar o limite de 
que trata o inciso II do art. 24, da Lei nº 8.666/93, o pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
nas condições referidas no item 6.1.  
 6.2. A realização dos serviços será feita conforme estipulado no Termo de Referência. 
 6.3. A Administração não receberá o serviço em desacordo com esta Ata e com o Anexo I (Termo de Referência) 
do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº _____/2016 – CPL/SEMAST, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no 
item 09.  
 6.4.Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 
reajustamento dos preços ou correção monetária. 
 6.5.Os pagamentos só serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação obrigatória e 
parcial mediante a comprovação documental da manutenção da regularidade perante a Fazenda Nacional, a Seguridade 
Social, o FGTS e da Fazenda estadual, exigidas na fase de habilitação do certame licitatório, conforme item 10 do Edital 
de Pregão Eletrônico nº _____/2013 – CPL/SEMAST.  
 6.6. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data 
acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP 

  Onde:  

  EM = Encargos moratórios;  

  N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;  

  VP = Valor da parcela a ser paga; e.  

  I = Índice de atualização financeira = 0, 0001644, assim apurado:              

  I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,0001644 365. 

  TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR  

 7.1. gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as 

especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação. 
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 7.2. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas. 

 7.3. conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de 

adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades. 

 7.4. acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com 

aqueles registrados na ata. 

 7.5. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata. 

 7.6. consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer 

o serviço a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme item 

5.5. 

 7.7. notificar a contratada quanto ao pedido de entrega, mediante o envio de cópia da nota de empenho, por 
meio de e-mail a ser repassado, ou retirada pessoalmente pela contratada;   
 7.8. enviar cópia da nota de empenho, por meio de e-mail, consignando o prazo de 2 dias úteis para que a 
empresa registrada manifeste sua aceitação formal por meio de documento enviado a  Secretaria Municipal de 
Assistência Social e do Trabalho - SEMAST. O prazo de 2 dias úteis será contado a partir da acusação de recebimento 
da nota de empenho. Será aceito o envio por meio de e-mail;  
 7.9. notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos serviços;   
 7.10. receber os serviços nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/1993;   
 7.11. atestar a conformidade da execução do(s) serviço(s), que caberá a servidor designado para esse fim.   
 7.12. anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o 
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  
 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA  
 8.1. assinar esta ata e aceitar a respectiva nota de empenho, nos prazos determinados  
 8.2. fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar da notificação, documentação de 
habilitação e qualificação cujas validades encontrem  
 8.3. manter atualizados os dados da empresa e de seus representantes, tais como: endereços, telefones e e-
mail dentre outros. 
 8.4. executar os serviços objeto desta licitação, de acordo com as especificações constantes do Anexo I – Termo 

de Referência, quando solicitados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho - SEMAST, em, no 

máximo, 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da nota de empenho; 

 8.5. responsabilizar- se por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a terceiro, decorrente de 

sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado; 

 8.6. viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata. 

 8.7. manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital 

de Pregão Eletrônico SRP nº ____2016 – CPL/SEMAST. 

 8.8. Obrigar-se ao acréscimo ou supressões, estipulado no Edital de Pregão Eletrônico SRP nº ____2016 – 
CPL/SEMAST, em conformidade com o art. 65, § 1º da Lei 8.666/93.  
 8.9. informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à 
aceitação ou não do fornecimento de serviço a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a 
manifestar o interesse de utilizar a presente Ata;  
 8.10. Em atendimento ao disposto nos artigos 55, inciso XIII, 78, inciso I, 80, inciso III e 87, da Lei 8.666/93, 
a contratada deverá manter durante a vigência da Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
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na licitação, caso contrário estará sujeita as penalidades previstas na Legislação citada, bem como na Cláusula 
Nona desta Ata, no que couber. 
 8.11. 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. 
9. DAS SANÇÕES 
 9.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, ficará impedida 
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a 
ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais a CONTRATADA que: 
     a) Apresentar documentação falsa; 

     b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

   c) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

   d) Comportar-se de modo inidôneo; 

   e) Fizer declaração falsa; 

   d) Cometer fraude fiscal. 

  9.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso 

injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo 

das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

    23.2.1. Advertência 

    23.2.2. Multa de: 

 a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na 

execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo-quinto dia e a critério da Administração, 

no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 b) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, 

por período superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

 c) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 

assumida. 

 9.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Secretaria 

Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 9.4. As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, suspensão 

temporária para licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE e impedimento de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios; descontando-a do pagamento a ser efetuado. 
 

10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 10.1. A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93. 

 10.2. O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a 

finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata. 

  10.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 

inferiores a média daqueles apurados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho - SEMAST, por 

intermédio do órgão gerenciador do registro de preços. 

 10.3. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão 
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gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado. 

  10.3.1. Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso 

assumido, devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.  

 10.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  

 
  a) liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e   
  b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação.  

 10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá 
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços. 
 

11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
 
 11.1. o detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:  

  a) não cumprir as obrigações da presente Ata; 
  b) não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável; 

  c) não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados 
no mercado;  

  d) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.  
 
 11.2. O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que 
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados. 
 

12. DA PUBLICIDADE  
 12.1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o(s) detentor(es) da ata e a(s) especificação(ões) resumida(s) do objeto 
e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas no Diário Oficial da União – 
DOU e no Diário Oficial do Município – DOM, em conformidade com o disposto no art. 6º, inciso I do Decreto n.º 
7.892/2013. 
 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 13.1. Integram a presente ata o Processo Administrativo n.º ___________/2015 – DIF/DAF/SEMAST, o Edital do 
Pregão Eletrônico SRP n.º _____/2016 – CPL/SEMAST e a proposta, com preços e especificações.  
 13.2. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual no Foro da cidade de Macapá, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 
três vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 
 

 

Suênia Bezerra da Silva Ribeiro 
Secretária Municipal de Assistência Social e do Trabalho – SEMAST 

Decreto nº 2.735/2015 – PMM 
 
 

(.....................Empresa..........................) 
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Representante Legal 
Fornecedora/Detentora da Ata de Registro de Preços 

 

Testemunhas: 

1. __________________________________________           2. ________________________________________ 
CPF. Nº                                                                                      CPF. Nº 
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ANEXO – IX 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 002/2016 – CPL/SEMAST  
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO Nº ____/2016 – DLCC/SEMAST/PMM, VINCULADO AO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº _____/2016 – CPL/SEMAS/PMM, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E DO TRABALHO - SEMAST E (------------------ NOME DA 
EMPRESA FORNEDORA ------------------------) . 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, pessoa jurídica de direito público interno, por meio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNICIA SOCIAL E DO TRABALHO – SEMAST, com sede na Avenida Cândido Mendes, 48, 

Centro, CEP. 68.900-010 - Macapá/AP, CNPJ. Sob o nº 05.995.766/001-77, doravante denominada CONTRATANTE, 

representada neste ato pela Secretária Municipal, Srª. SUÊNIA BEZERRA DA SILVA RIBEIRO, portadora da Cédula de 

identidade nº. .............. CPF: ................... Residente na (..........Rua/Avenida.........), nº ........., CEP. ................., 

Macapá/AP, e a (--------------- NOME DA EMPRESA ----------------), doravante denominada de CONTRATADA. Os 

CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, sob a regência da Lei nº 8.666/93, 

instruído no Processo Administrativo nº _______/2016 – SEMAST/PMM, no Termo de Referência, no Pregão Eletrônico 

nº ____/2016 – CPL/SEMASR e na Ata de Registro de Preços nº ____/2016 – CPL/SEMAST, mediante as cláusulas e 

condições que se seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS EPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
 1.1. Contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de Telecomunicações, para prover acesso 

à Internet a Sede administrativa da Secretaria Municipal de Assistência e do Trabalho – SEMAST e demais Equipamentos 

Sociais como: os 06 (seis) Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, 02 (dois) Centros de Referência 

Especializados de Assistência Social – CREAS, 01 (uma) Casa Abrigo Marluza Araújo e 01 (um) Centro POP, localizado 

na cidade de Macapá de acordo com as especificações constante do Termo de Referência, disposto no Anexo I do Edital 

do Pregão Eletrônico SRP nº ______/2016 – CPL/SEMAST e Ata de Registro de Preços nº _____/2016 – 

CPL/SEMAST.  

 1.2.  Serviço dedicado de conexão visar interligar a sede da Secretária Municipal de Assistência e do Trabalho – 

SEMAST e todos os Equipamentos Sociais a ela vinculados, à rede mundial de comunicação baseada em protocolo IP – 

Internet, compreendendo o enlace de comunicação até a porta de acesso da CONTRATADA, a capacidade de passagem 

de tráfego IP da Internet através do backbone da prestadora CONTRATADA deve seguir as características descritas neste 

contrato.  

 1.3. A interligação entre o centro de roteamento da CONTRATADA em Macapá e a Sede da Secretaria Municipal 

de Assistência Social e do Trabalho – SEMAST e demais Equipamentos Sociais deverá ser feito através de enlace de 

fibra ótica ou cabo de pares metálicos, não serão aceitos enlaces por equipamentos de rádio; 

 1.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar meios de aferir a velocidade do link instalado. Caso esse requisito 

não seja atendido, a CONTRATADA não poderá refutar os meios utilizados pela CONTRATANTE para aferir a velocidade 

contratada; 
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 1.5. A Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST e os demais Equipamentos Sociais, 

fornecerão os equipamentos a serem utilizados (Switches) em ambiente climatizado artificialmente e energia elétrica 

atrelada a sistema de fornecimento ininterrupto de energia, no-break, cabendo a contratada disponibilizar a conexão 

através de cabeamento com conectores RJ45 aos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social e do 

Trabalho – SEMAST. 

 1.6. Todos os serviços de telecomunicação se prestarão ao tráfego do protocolo de rede IP da operando, de 

forma transparente e no modo roteador, não sendo passível o cerceamento de utilização por qualquer tipo de aplicação 

ou protocolo de nível de transporte ou protocolo encapsulado em IP; 

 1.7. Garantia de Disponibilidade do Serviço de no mínimo 99,5% (noventa e nove virgula cinco por cento) e Perda 

de Pacotes não superior a 1% (um por cento), as penalidades sobre a descontinuidade dos serviços contratados à 

empresa vencedora e de falta de cumprimento das exigências contratuais serão consideradas como uma indisponibilidade 

do circuito, cabendo às medidas legais e outras sanções. A medição do índice de disponibilidade será feita através de 

ferramenta disponibilizada, sem custo, pela CONTRATADA. 

 1.8. A CONTRATADA disponibilizará um contato comercial e técnico para abertura de chamados e uma linha 

telefônica do tipo 0800 para o mesmo fim, atrelada a um serviço de help desk, do tipo 24 X 7 (vinte e quatro horas por 

sete dias), sendo que os tempos de espera no serviço de help desk não deverão exceder ao limite de 30 (trinta) minutos, 

caso esses requisitos não sejam cumpridos, a operadora estará passível de sanções legais previstas em contrato; 

 1.9. O tempo máximo de recuperação de serviços de telecomunicações deverá ser de até 6 (seis) horas, tempo 

acima desse limite serão passíveis de sanções legais previstas em contrato; 

 1.10. O acesso físico as instalações da Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST e 

demais Equipamentos Sociais pelo corpo técnico da CONTRATADA ou parceiros da mesma deverão ser autorizados pela 

Contratante, que destacará um servidor para acompanhar o serviço executado; 

 1.11. As janelas de manutenção ocorrerão sempre aos domingos e feriados, nos intervalos entre às 0h00 e às 

8h00, com comunicação prévia de 03 (três) dias, quaisquer outras janelas de manutenção serão consideradas como uma 

indisponibilidade do circuito, cabendo às sanções legais previstas em contrato, sendo o limite anual para as paralisações 

de 24 (vinte e quatro) horas; 

 1.12. Quaisquer despesas comerciais ou operacionais da CONTRATADA para ativação dos circuitos ocorrerão 

por conta da mesma, tais como: fretes, despesas de hospedagem, alimentação do corpo técnico, serviços diversos e 

aquisição de equipamentos; 

 1.13. A configuração inicial dos circuitos é de obrigação da CONTRATADA, obedecendo a um plano de 

endereçamento IP fornecido pelo Setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Assistência Social e do 

Trabalho – SEMAST, sendo que a ativação e configuração de todos os circuitos e ativos de rede necessários ao 

funcionamento dos serviços de telecomunicações deverão ocorrer em um prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a 

partir da assinatura do contrato. 

  1.14. Será permitido o uso de “trunking”, ou seja, uso de mais de um enlace para atingir a velocidade contratada; 

  1.14.1. A CONTRATADA deve observar que ao utilizar o recurso do “trunking”, o link somente será 

considerado ativo caso todos os enlaces que compõem o “trunking” estejam funcionando corretamente, ou seja, a falha 

em um dos enlaces que compõe o “trunking” significa que o link contratado não estará ativo corretamente, implicando em 

abertura de chamado de manutenção; 
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 1.15. A conexão devera unir a CONTRATANTE ao PoP (Ponto de Presença) do Backbone da CONTRATADA 

em Macapá-AP, sem passar por nenhuma rede IP intermediária, a não ser aquela comumente chamada de “enlace”, 

tipicamente com máscara 255.255.255.252; 

 1.16. Toda informação referente ao Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST e demais 

Equipamentos Sociais que a CONTRATADA e seus prepostos vierem a tomar conhecimento por necessidade de 

execução dos serviços ora contratados não poderá, sob hipótese nenhuma, ser divulgada a terceiros sem expressa 

autorização; 

 1.17. Todos os serviços de telecomunicações contratados deverão garantir o sigilo e a integridade dos dados da 

Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST e demais Equipamentos Sociais, trafegados nos 

mesmos; 

 1.18. Os recursos de TI não poderão ser utilizados pela CONTRATADA ou seus prepostos para realização de 

atividades alheias aos serviços previstos ou englobados por este item, exceto quando autorizado pela Secretaria Municipal 

e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST; 
  

 PARÁGRAFO ÚNICO – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
 A prestação dos referidos serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como, às disposições do Edital 

do Pregão Eletrônico nº ___/2016 – CPL/SEMAST, além das obrigações assumidas na proposta firmada pela 

CONTRATADA, às fls. _____/_____, do Processo Administrativo n.º _______/2016 – SEMAST/PMM, e dirigida ao 

CONTRATANTE, contendo o preço total dos serviços a serem executados que, independentemente de transcrição, deste  

Fazem parte integrante e complementar, no que não o contrarie. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTE 
 2.1. O Contratante pagará à Contratada, pelos serviços descritos na Cláusula Primeira deste Contrato, o valor 

estimado total anual de R$ ____________ (reais).  

 2.2. Os preços inicialmente contratados serão reajustados anualmente, utilizando-se variação do IST (Índice de 

Serviços de Telecomunicações) ou outro divulgado pela ANATEL.  

 2.3. Os reajustes de preços deverão constar em termo aditivo ao contrato  
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO  
 3.1. A fiscalização do contrato será exercida por servidor da Secretaria de Assistência Social e do Trabalho – 

SEMAS, designado por meio de portaria, e nos seus afastamentos e impedimentos legais o seu substituto, denominado 

Fiscal do Contrato, o qual será responsável por todo o acompanhamento administrativo do contrato, recebimento e 

verificação de contas, entre outras atribuições;   

 3.2. A Fiscalização do Contrato utilizará, para fins da verificação da qualidade dos serviços contratados, outros 

instrumentos de aferição dentre os quais os regulamentados pela Agência Reguladora, além dos previstos no presente 

Contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO E DA RESCISÃO  
 4.1. O contrato poderá ser alterado durante sua vigência, quando da ocorrência de acréscimo ou redução dos 

serviços, a critério da CONTRATANTE, respeitados os limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, ou quando 

da ocorrência de fatos supervenientes que, justificadamente, determinem sua alteração. 
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CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS  
 51. Serviço de instalação:  

  5.1.1. O pagamento referente ao serviço de instalação somente poderá ser feito depois de ativado o 

link de acesso a Internet e realizado os teste de aceitação; 

 5.2. Serviço de acesso a Internet:  

  5.2.1. A CONTRATADA deverá emitir as respectivas, Nota fiscal/Fatura de serviço, endereçadas a 

Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST, situado na Rua Cândido Mendes, nº 48 – Centro, 

Macapá/AP, para fins de liquidação e pagamento;  

 5.2.2. O pagamento será efetuado pelo contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da 

protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem bancária creditada 

em conta corrente da CONTRATADA.  

 5.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência da atestação de conformidade do serviço 

executado, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira;  

 5.4. Caso seja tecnicamente possível:  

 5.4.1. Os períodos de faturamentos deverão corresponder aos meses civis, ou;  

 5.4.2. O faturamento correspondente ao mês de dezembro deverá encerrar-se no dia 31.  

 5.5. A Nota Fiscal de Serviço deverá conter um resumo dos serviços executados, sendo vedada a inclusão de 

serviços que não tenham sido expressamente contratados;  

 5.6. A CONTRATADA assegurará a Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST o 

repasse dos descontos porventura disponibilizados ao mercado, para clientes de perfil e porte similares ao da SEMAST, 

mediante solicitação deste, sempre que aqueles forem mais vantajosos que o plano de serviços constante do contrato;  

 5.7. Os serviços objeto desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo definido em regulamentação 

da Anatel. Os serviços cobrados fora do prazo não obrigam a Secretaria Municipal e Assistência Social e do Trabalho – 

SEMAST a quitá-los, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, em cada caso, o correto cumprimento dos 

prazos. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 6.1. Os recursos necessários à execução do objeto da presente licitação serão provenientes dos Programas 

Assistenciais abrangidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS/SEMAST, bem como dos recursos 

provenientes do Tesouro da Secretaria Municipal de Assistência Sociais – SEMAST - Categoria econômica 309039 

(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

 6.2. Na licitação tipo REGISTRO DE PREÇOS não é necessário a indicação orçamentaria, que somente é 

exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme art. 7º, § 2º do Decreto nº 7.892 de janeiro 

de 2013. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO LOCAL PARA POSSÍVEIS PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

Item Local Endereços 
Velocidad

e 

01 SEMAST – Sede Administrativa  Rua Cândido Mendes, 48 – Centro 10 Mbps 
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CLÁUSULA OITAVA – DO ACEITE DO SERVIÇO  
 8.1 Para aceite do serviço, o link instalado deverá passar pelos seguintes testes: 

  I – Acesso a Internet; 

II – Aferição da velocidade do link instalado, tanto para download como para upload;  

III – Verificação do desempenho do link instalado e perdas de pacotes. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E VEDAÇÕES DA CONTRATADA  
 9.1. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço 

e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vales-refeição, vales-transporte 

e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público;  

 9.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências, da 

Secretaria Municipal de Assistência Sociais – SEMAST;  

 9.3. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da Secretaria Municipal de 

Assistência Sociais – SEMAST, ou ainda a terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela SEMAST;  

 9.4. Comunicar à Administração da Secretaria Municipal de Assistência Sociais – SEMAST qualquer 

anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;  

 9.5. Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na licitação;  

 9.6. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço para verificar as 

condições em que o serviço está sendo prestado;  

 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da execução 

do serviço objeto contratado;  

 9.7. Refazer os serviços que, a juízo do representante do Secretaria Municipal de Assistência Sociais – SEMAST, 

não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;  

 9.8. Prestar a Secretaria Municipal de Assistência Sociais – SEMAST os serviços objeto da presente licitação, 

conforme estabelecido no Termo de Referência, neste Contrato e nos demais anexos, obedecendo à regulamentação 

aplicável descrita neste documento, em especial à regulamentação da Anatel referente à qualidade dos serviços;  

02 CRAS Santa Inês Av. Beira Rio, S/N – Santa Inês 2 Mbps 

03 CRAS Nova Esperança Av. Padre Vitório Galiane, S/N – Nova Esperança 2 Mbps 

04 CRAS Pedrinhas Rua Exército da Redenção, S/N – Pedrinhas 2 Mbps 

05 CRAS Cidade Nova Av. Japurá, 458 – Perpétuo Socorro 2 Mbps 

06 CRAS Fazendinha Rodovia JK – Exporfeira 2 Mbps 

07 CRAS Céu das Arte Av. Carlos Lins Côrtes – Infraero II 2 Mbps 

08 Conselho Tutelar – ZONA NORTE Rua General Rondon, 577 – Laguinho 2 Mbps 

09 Conselho Tutelar – ZONA SUL Rua Hildemar Maia, 2444 – Buritizal 2 Mbps 

10 Bolsa Família  Av. General Osório, 329 – Laguinho 2 Mbps 

11 Casa Abrigo Marluza Araújo Rua Exército da Redenção, S/N – Pedrinhas 2 Mbps 

12 CREAS – ZONA NORTE Av. Princesa Isabel, n° 134 – Jesus de Nazaré 2 Mbps 

13 CREAS – ZONA SUL Av. Princesa Isabel, n° 134 – Jesus de Nazaré 2 Mbps 

14 CENTRO POP. Rua General Osório, n° 365 – Laguinho. 2 Mbps 
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 9.9. Alocar um consultor ou gerente de contas para acompanhar o contrato e indicar o(s) funcionário(s) que 

estarão designados para atender as solicitações da fiscalização relativas a esta contratação. A qualquer tempo, a 

fiscalização poderá solicitar a substituição do referido consultor ou gerente de contas da CONTRATADA, desde que 

entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos serviços;  

 9.10. Atender prontamente às observações e reclamação da fiscalização, concernentes à execução dos 

serviços, prestando os esclarecimentos em até de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do comunicado;  

 9.11. Acatar as exigências da fiscalização quanto à execução dos serviços, horários e, ainda, a imediata correção 

de deficiências alinhadas quanto à execução dos serviços contratados;  

 9.12. Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações, comunicações de dados ou mensagens de fax, 

realizadas por meio do serviço desta contratação, sob pena do Art. 352 do Código penal (Crimes contra a Administração 

Pública);  

 9.13. Prestar o serviço 24 (vinte e quatro) horas por dia, sete dias por semana, durante todo o período de vigência 

do contrato;  

 9.14. Fornecer Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), 24 horas por dia, sete dias por semana, durante toda 

a vigência do contrato, por meio de chamada telefônica, sem nenhum ônus ao TRE-AP, a fim de que seja possível registrar 

reclamações sobre o funcionamento do serviço contratado, obter suporte técnico e esclarecimentos, além de emitir 

protocolos de atendimento; 

 9.15. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado, não podendo transferir 

a outras empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço. A fiscalização não aceitará a 

transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para terceiros; 

 9.16. Responsabilizar-se pelas infrações à regulamentação aplicável, que consistirão em infrações contratuais 

quando comprometerem os serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Sociais – SEMAST; 

 9.17. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste 

contrato; 

 9.18. São expressamente vedadas à CONTRATADA:  

  9.18.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a 

vigência deste contrato;  

  9.18.2. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da 

Administração da Secretaria Municipal de Assistência Sociais – SEMAST;  

 9.18.3. A subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste contrato;  

 9.19. Deverão ser relacionados para pagamento somente os serviços correspondentes a ordens de serviço 

concluídas e homologadas pela Secretaria Municipal de Assistência Sociais – SEMAST;  

 9.20. Em atendimento ao disposto nos artigos 55, inciso XIII, 78, inciso I, 80, inciso III e 87, da Lei 8.666/93, a 

contratada deverá manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, caso contrário estará sujeita as penalidades previstas na Legislação citada, bem como na Cláusula Décima 

deste Contrato, no que couber.  

 9.21 O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

  9.21.1 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo 
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as supressões resultantes de acordo celebrado entres os contratantes. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 10.1. Cumprir e fazer cumprir o disposto no contrato;  

 10.2. Efetuar, no prazo e nas condições estabelecidas, o pagamento ao contratado, após o cumprimento das 

formalidades legais;  

 10.3. Fornecer ao contratado todas as informações necessárias ao cumprimento do contrato;  

 10.4. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução do serviço;  

 10.5. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante 

da CONTRATADA;  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES  
 11.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, ficará impedida 
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a 
ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais a CONTRATADA que: 
     a) Apresentar documentação falsa; 

     b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

   c) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

   d) Comportar-se de modo inidôneo; 

   e) Fizer declaração falsa; 

   d) Cometer fraude fiscal. 

  11.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso 

injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo 

das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

    11.2.1. Advertência 

    11.2.2. Multa de: 

 a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na 

execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo-quinto dia e a critério da Administração, 

no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 b) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, 

por período superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

 c) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 

assumida. 

 11.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Secretaria 

Municipal e Assistência Social e do Trabalho – SEMAST pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 11.4. As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, suspensão 

temporária para licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE e impedimento de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios; descontando-a do pagamento a ser efetuado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO 
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 12.1 Não será cobrada multa da Contratada pelo descumprimento do prazo contratual, atrasos no cronograma 

e conseqüentes prejuízos, se forem comprovados fatos supervenientes impossíveis de evitá-los, provenientes de força 

maior, caso fortuito, fato do príncipe ou da Contratante, tais como: 

 a) Incêndios, explosões, desmoronamentos e catástrofes climáticas.  

 b) Epidemias.  

 c) Greves e convulsões político-sociais.  

 d) Interrupção dos meios normais de transportes de que dependa a execução do objeto contratado.  

 e) Falta de energia elétrica ou de suprimento de água necessárias à execução do objeto contratado.  

 f) Chuvas excepcionais ou excessivas.  

 g) Falta de elementos técnicos para o início ou o prosseguimento dos serviços, quando o seu fornecimento 

dependa da Contratante.  

 h) Atrasos na efetivação de medidas que permitam tornar os locais de trabalho livres e desembaraçados de 

qualquer ônus que impeça ou dificulte a execução do objeto contratado.  

 i) Ordem escrita da Contratante para paralisar ou restringir o andamento dos serviços.  

 j) Imposições legais posteriores à celebração deste Contrato.  

 m) Outras ocorrências que se enquadram no Código Civil Brasileiro.  
  

 PARÁGRAFO ÚNICO - Os motivos imprevistos ou previstos, porém de conseqüências incalculáveis, quando 
ocorrerem, deverão ser comunicados, imediatamente, pela Contratada à Contratante. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO 
 13.1. O serviço contratado deverá operar 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana – (24 x 7), 

durante todo o período de vigência do contrato, salvaguardados os casos de interrupções programadas devidamente 

autorizadas pelo CONTRATANTE; 

 13.2. Qualquer interrupção programada pela CONTRATADA para manutenção preventiva e/ou substituição dos 

equipamentos e meios utilizados, desde que possa causar interferência no desempenho do serviço prestado, deverá ser 

comunicada ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, por meio de documento devidamente 

protocolado ou correio eletrônico, e somente será realizada com a concordância do CONTRATANTE; 

 13.3. Quando o prazo mínimo de 3 (três) dias úteis de comunicação não for atendido, deverá ser concedido 

desconto por interrupção; 

 13.4. O serviço será considerado indisponível a partir do início de uma interrupção identificada pelo 

CONTRATANTE, devidamente registrada através de abertura do chamado na Central de Atendimento da CONTRATADA, 

até o restabelecimento do circuito às condições normais de operação com a respectiva constatação do CONTRATANTE 

através da autorização para o encerramento do chamado;  

 13.5. Entende-se como condições normais de operação a estabilidade dos serviços prestados, sem a ocorrência 

de novas interrupções no curto prazo, e a manutenção de todos os parâmetros de qualidade dentro dos níveis 

especificados; 

 13.6. A CONTRATADA deverá garantir a disponibilidade mínima de 99,5% (noventa e nove virgula cindo por 

cento), contados da zero hora do primeiro dia até as vinte e quatro horas do último dia do período;  

 13.7. O Índice de Disponibilidade Mensal será calculado através da seguinte fórmula: 
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Id = (( Tm- Ti) / Tm) * 100 
 Onde: 

 Id = Índice de Disponibilidade Mensal dos serviços. 

 Ti = Somatório dos Períodos de Indisponibilidade, em minutos, no mês de faturamento. 

 Tm = Tempo Total Mensal de operação, em minutos, no mês de faturamento. 
 

 13.8. Para o cálculo do índice de disponibilidade, o “Tempo Total Mensal” será calculado a partir do total de dias 

da prestação do serviço vezes 1440 (mil quatrocentos e quarenta) minutos; 

 13.9. No caso de links físicos múltiplos, a indisponibilidade de qualquer um dos links será considerada 

indisponibilidade do serviço como um todo, caracterizada pela limitação de uso do objeto contratado e consequente 

propagação dos efeitos da falha; 

 13.10. Não serão computadas no cálculo da disponibilidade mensal até 4(quatro) interrupções anuais do serviço, 

a serem utilizadas como janelas para manutenção preventiva, desde que agendadas em comum acordo, nos termos do 

subitem 11.2.; 

 13.11. Será considerada indisponibilidade quando ocorrer qualquer tipo de problema no ponto de acesso – 

enlaces e ECD’s, ou no backbone – que impeça a transmissão ou a recepção de pacotes; 

 13.12. A métrica percentual de descarte de pacotes se refere à relação existente entre a quantidade de Pacotes 

transmitidos/recebidos para cada pacote transmitido/recebido descartado em um determinado enlace;  

 13.13. Quando da ocorrência de períodos de indisponibilidade ou problemas como serviço, o CONTRATANTE 

poderá solicitar a CONTRATADA a apresentação de relatório em mídia eletrônica, através de correio eletrônico ou 

disponibilizar na Web, informando o dia, período de indisponibilidade, as causas do defeito e a solução adotada para sua 

total recuperação, com a devida identificação do ponto de acesso; 

 13.14. Qualquer que seja o problema apresentado na prestação do serviço, a CONTRATADA deverá arcar com 

todos os custos e procedimentos necessários à sua solução, incluindo a substituição de qualquer(quaisquer) 

equipamento(s) e/ou a manutenção do meio físico, se for necessário; 

 13.15. Mensalmente, caso o Índice de Disponibilidade Mensal seja inferior ao especificado no subitem 11.6., a 

CONTRATADA deverá calcular o total de desconto a ser aplicado no valor mensal do serviço, e estará sujeita às 

penalidades contratuais; 

 13.16. Os descontos aplicados deverão ser calculados conforme a equação a seguir:  
 

D= (Ti x P) / Tm 
 Onde: 

 D = desconto em R$ (Reais), relativo ao serviço, motivado por falha; 

 Tm = Tempo Total Mensal de operação, em minutos, no mês de faturamento; 

 Ti = somatório dos Períodos de Indisponibilidade, em minutos, no mês de faturamento; 

 P = preço mensal do circuito 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA E PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 14.1. O contrato terá a vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da data de assinatura, em conformidade com 

o art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, desde que, anualmente, até o aniversário da assinatura do contrato seja demonstrada 

sua vantajosidade para a Administração; devendo o CONTRATANTE assegurar-se de que os preços continuam 
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compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa, 

evitando assim a realização de nova licitação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 
 
Incumbirá ao Contratante providenciar, à sua conta, a publicação deste Contrato e de todos os Termos Aditivos a ele 

referentes, no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Município, no prazo previsto pela Lei nº. 8.666/1993. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO  
 Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Juízo Estadual da Capital do 

Estado do Amapá. 

 E, para firmeza, como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, depois de lido e achado conforme, é 

firmado o presente Contrato pelas partes e pelas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, dele sendo extraídas as 

cópias necessárias para a sua publicação e execução. 

 
Macapá/AP, ______ de_________________ de 2016. 

 
 

 

Suênia Bezerra da Silva Ribeiro 
Secretária Municipal de Assistência Social e do Trabalho – SEMAST 

Decreto nº 2.735/2015 – PMM 
 
 
 
 

(.....................Empresa..........................) 
Representante Legal 

 
 

Testemunhas: 

1. __________________________________________           2. ________________________________________ 
CPF. Nº                                                                                      CPF. Nº 

 


