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RECIBO DE ENTREGA DE EDITAL E SEUS ANEXOS
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2021 -  PMC/PI

_________ _______________  PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2021 - C P L ______________________ _ _
OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LINK
COMPARTILHADO, CONEXÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, REDE CABEADA E WI-FI, NOS PRÉDIOS 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE DO PIAUÍ. ESTIMATIVA PARA 2021.

EMPRESA:

ENDEREÇO:

CNPJ DA EMPRESA:

TELEFONE:

FAX:

E-MAIL:

Recebi cópia do Edital e seus Anexos relativos ao Pregão Presencial n ° ___/2021, cujos envelopes de
Proposta de Preços e Documentação serão recebidos pelo Pregoeiro às (_ )  horas do dia 
__/_/2021, na sala de licitações da PMC, situada à Rua José Antônio Lopes, 127 -  Centro.

V_ 72021.

Assinatura

O BS.: Os licitantes que retirarem o Edital via internet deverão preencher esta foiha e encaminhar para o E-mail: 
cplcaridadedopiaui@qmail. com, devidamente carimbado e assinado.

A não remessa deste recibo exime a Comissão/Pregoeiro da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
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Caridade do Piauí -  PI. Horário de atendimento: segunda à sexta-feira, de 08h00min as 12h00min, 
sendo o interessado sabendo das restrições necessárias, relativo ao covid-19.

1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E 

MANUTENÇÃO DE LINK COMPARTILHADO, CONEXÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, REDE 
CABEADA E WI-FI, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE DO PIAUÍ. ESTIMATIVA 
PARA 2021.

1.2. O valor estimado para aquisição do objeto desta licitação é de R$ 52.920,00 (cinquenta e 
dois mil novecentos e vinte reais), durante o exercício financeiro de 2021.

2.2. As quantidades constantes do anexo I são estimativas, não se obrigando a Administração 
pela aquisição total.

2.3. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, não poderá 
representar mais de uma licitante.

2.4. Integram neste edital todos os seus anexos.

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, 

inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.
2.2 -  Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento, interessados que se 

enquadre em uma ou mais das situações a seguir:
a) Empresas que se encontre em processo falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, 

empresas estrangeiras que não funcionem e nem sejam estabelecidas no Estado, nem aquelas que 
tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com 
suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer órgão ou ente integrante da Administração.

b) Empresas cujos sócios, diretores, representantes legais e/ou responsáveis técnicos, membros 
de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, sejam funcionários, conselheiros, 
inspetores, diretores, empregados ou ocupantes de cargos comissionados no Município de CARIDADE 
DO PIAUÍ/PI.

c) Empresas em regime consórcio e/ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, 
ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição.

2.3 - Pela simples participação nesta licitação a Empresa estará aceitando todas as condições 
estabelecidas no Edital;

2.6 - Uma vez terminada a fase de credenciamento, não será permitida a participação de 
licitantes retardatários, salvo se os presentes concordarem, expressamente e em unanimidade, devendo 
essa circunstância ser consignada na Ata da Sessão.
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d) Apresentar uma cópia do CNPJ atualizado com atividade principal ou secundária compatível 
com o objeto licitado. (FORA para credenciamento)

4.2 O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha fotografia.

4.3 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada 
um deles poderá representar apenas uma credenciada.

4.4 A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a 
desclassificação ou inabilitação do licitante. Neste caso, o representante ficará apenas impedido de se 
manifestar e responder pelo licitante durante os trabalhos.

4.5. O credenciamento é a condição obrigatória para formulação de lances e praticar todos os 
atos neste Pregão (artigo 4o, inciso VI, da Lei n.° 10.520/2002).

4.6. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno porte, nos termos da lei 
Complementar n°. 123, de 14/12/2006 e alterações posteriores, e para que essa possa gozar dos 
benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é necessário, á época do credenciamento acrescentar 
as expressões "Microempresas" ou "Empresa de Pequeno Porte" ou suas respectivas abreviações, "ME" 
ou "EPP", a sua firma ou denominação, conforme o caso.

5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1. A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços 

e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo (a) Pregoeiro (a) do Município de Caridade 
do Piauí - PI e realizada de acordo com a Lei n̂  10.520/02 e legislação pertinente, em conformidade 
com este Edital e seus Anexos.

5.2. No local e hora marcados para abertura da sessão, os interessados devem comprovar, por 
meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos 
demais atos do certame, conforme especificado no item 4 deste Edital, ou seja, devendo o 
credenciamento ser apresentado fora dos envelopes que contêm a proposta de preços e documento de 
habilitação.

5.3. Declarada a abertura da sessão pelo (a) Pregoeiro (a), não serão admitidos novos 
proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.

5.4. Deverá ser apresentada pelo licitante declaração expressa de que tem plena ciência do 
conteúdo do edital e seus anexos, que verificou todas as informações e que atende a todas as 
condições estabelecidas para os serviços de entrega de serviços de INTERNET objeto deste pregão, 
FORA dos envelopes, na forma do Anexo III.

5.5. Declaração de Localização e Funcionamento que indique todos os dados pertinentes 
(endereço, Cidade, Estado, C.E.P., e-mail, ponto de referência e telefone), conforme modelo estabelecido 
no ANEXO IV deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes exigidos nos subitens 6.2 e 8.1.
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a.8) A proposta deverá ser elaborada de acordo com o Anexo I, podendo ainda ser 
confeccionada conforme modelo dos anexo VIII e IX, caso deseje.

6.1.2. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua 
apresentação.

6.1.3. Na omissão dos prazos estipulados, considerar-se-ão aqueles estabelecidos neste Edital.
6.1.4. É de inteira responsabilidade do ofertante o preço e demais condições apresentadas, salvo 

se no momento da abertura da proposta for alegado erro, e aceito pelo (a) Pregoeiro (a), sendo 
registrado em ata e devendo o item ser desconsiderado da proposta.

6.1.5. No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes 
últimos e, entre preços unitários e totais, os primeiros.

6.1.6. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais), leis sociais, administração, lucros, 
materiais e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou 
necessária, não especificada neste Edital.

6.1.7. O Município de Caridade do Piauí -  PI é considerado consumidor final, sendo que o 
licitante deverá obedecer ao fixado no art. 155, VII, b, da Constituição Federal de 1988.

6.1.8. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.1.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 
seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1. Será proclamado pelo (a) Pregoeiro (a), o proponente que apresentar a proposta de MENOR 

PREÇO GLOBAL, definido no objeto deste Edital e seus Anexos e, as propostas com preços superiores e 
sucessivos até 10% (dez por cento) relativamente àquela proposta ou, as 03 (três) melhores propostas, 
inscritas independentemente dos valores oferecidos.

7.1.1 LC 123/2006 - "Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte". 
"§ 1o Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada".
"§ 2o Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1o deste artigo será de até 
5% (cinco por cento) superior ao melhor preço".

7.2. Aos proponentes enumerados pelo Pregoeiro serão dadas novas oportunidades para 
disputa, por meio de lances verbais e sucessivos.

ERIVAN HONuKjlíd UL LAkVALHO j OUSA
Membro d* CPL PP 011.
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8.12 Para os casos de diligência, para conferir ou dirimir qualquer dúvida ou esclarecimento,
relativo a qualquer documento inserido no processo, o Pregoeiro poderá solicitar a exibição do original 
para conferência.

8.2. Eventuais falhas formais, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
poderão ser sanadas durante a realização da própria sessão pública de processamento do Pregão, até a 
decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:

a) substituirá com a apresentação de documentos que complemente as informações contidas no 
documento engastado ao envelope de habilitação;

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
8.2.1 A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, fac-símile, ou, ainda, por qualquer outro 
método que venha a produzir os efeitos indispensáveis salvo impossibilidade devidamente justificada.

8.2.2 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

8.2.3 A prerrogativa de saneamento acima mencionado somente tornarão efeitos positivos 
quando as eventuais falhas, omissões ou outras situações, poderem ser solucionadas na própria sessão, 
não podendo a apresentação da documentação faltosa em outra data posterior.

8.3. Descobertas estas eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos apontamentos de 
habilitação, somente poderão ser sanadas, desde que não acarretem lesões ao direito das demais 
licitantes, e que não venham a ferir nenhum dos princípios que norteiam o processo licitatório, contrário 
aos preceitos das leis que regem este edital, e sempre em busca da proposta mais vantajosa para a 
municipalidade.

8.4. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, 
com o número do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observando o 
seguinte:

8.4.1 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da 
matriz, ou;

8.4.2 Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da 
filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio documento 
que é valido para matriz e filiais, bem assim quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos 
centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a 
centralização, ou;

8.4.3 Se o licitante for a matriz e o fornecedor do veículo filial, os documentos deverão ser 
apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, Simultaneamente;
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a) Certidão Quanto a Dívida Ativa da União (Administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), 
abrangendo inclusive a prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);
b) Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais (Administrada pela Secretaria da Receita 
Federal);
c) Certidão Quanto a Dívida Ativa do Estado (Administrada pela Procuradoria da Fazenda Estadual ou 
equivalente em cada Estado);
d) Certidão de Quitação de Tributos Estaduais (Administrada pelo departamento de Arrecadação e 
Tributos do Centro Tributário Estadual ou equivalente em cada Estado);
e) Certidão Quanto à Dívida Ativa Municipal (Administrada pela Procuradoria Geral do Município ou 
equivalente em cada Município);
f) Certidão Negativa de Tributos Municipais, (administrada pela Secretaria de Finanças Municipais ou 
equivalentes em cada Município).

8.22.4. A unificação das certidões negativas está prevista na Portaria MF n° 358, de 05/09/2014, 
alterada pela Portaria MF n° 443, de 17/10/2014;

8.22.5. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

8.22.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNTD), expedida pela Justiça do Trabalho (Lei 
12.444/11);

8.22.7 A empresa de pequeno porte e microempresa que pretender se utilizar dos benefícios 
previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar n° 123/2006, bem como as cooperativas que tenham 
auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 3.600.000,00 (conforme disposto no 
artigo 3o da Lei Complementar n° 139/2011, de 10/11/2011, que acresceu à LC n° 123/2006 os artigos 
38-A e 79-E), deverão comprovar o seu enquadramento em tal situação jurídica, juntando documentação 
devidamente registrada em órgão competente, de que se enquadra como microempresa ou empresa de 
pequeno porte.

8.22.8 A microempresa, empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atenderá 
cláusula 8.2.2 deste edital, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, 
previstos no subitem 8.22.3 deste Edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova 
documentação, que comprove a sua regularidade em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de 
abertura da licitação, podendo ser prorrogada, de acordo com o art. 43 da LC 147/14.

8.22.9 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
na decadência do direito à contratação, sem prejuízos das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

8.2.3. Relativos à Qualificação Económico-Financeira:
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8.2.6.2. Não será aceito "protocolo de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição a 
documento requerido no presente Edital e seus Anexos;

8.2.6.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o Pregoeiro considerar o proponente inabilitado.

8.2.6.4. O Pregoeiro se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 
que tiver dúvida e julgar necessário.

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
9.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão.
9.2. Caberá ao Pregoeiro (a) decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
9.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. Tudo em conformidade ao Decreto N° 3.555, Art. 12, de 08 de Agosto de 2000.

10. DOS RECURSOS
10.1. A manifestação da intenção de interpor recurso será no final da sessão, com registro em 

ata da síntese das suas razões, podendo os interessados juntarem memoriais no prazo de 3 (três) dias 
úteis.

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

10.3. Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o (a) Pregoeiro (a) concederá 
àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para apresentação das 
correspondentes razões, ficando os demais desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes asseguradas 
vistas imediatas dos autos.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Sala da 
Comissão Permanente de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí - PI.

11. DAS PENALIDADES
11.1. O não cumprimento do prazo estabelecido para prestação dos serviços, sujeito o 

Contratado a multa de mora, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor dos 
serviços não entregues, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do mesmo.

11.2. A aplicação da multa de mora estabelecida no item anterior não impede que a Contratante 
rescinda unilateralmente o contrato em caso do não cumprimento do prazo estabelecido para entrega.

11.3. Administração do Município de Caridade do Piauí - PI poderá ainda desclassificar a licitante 
pelo não cumprimento do item 15.1.
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12. DA RESCISÃO DO CONTRATO
12.1. Constituem motivos de rescisão do contrato:
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
c) A lentidão no cumprimento do contrato, levando o CONTRATANTE a comprovar a 

impossibilidade da prestação dos serviços dos itens, no prazo estipulado;
d) O atraso injustificado na prestação dos serviços;
e) A subcontratação total ou parcial do objeto, associação da contratada com outrem, a cessão 

ou transferência total ou parcial das obrigações contraídas, bem como a fusão, cisão ou incorporação da 
CONTRATADA que afetem a boa execução do contrato, sem prévio conhecimento e expressa 
autorização da CONTRATANTE.

f) O desatendimento das determinações regulares da comissão fiscalizadora, assim como de seus 
superiores;

g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo 
representante da CONTRATANTE designado para o acompanhamento e fiscalização deste contrato;

h) A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução deste Contrato;

i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do CONTRATANTE, e exaradas no 
processo administrativo a que se refere este Contrato;

j) A supressão, por parte da CONTRATANTE, da prestação dos serviços contratados, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato, além do limite de 25% (vinte e cinco por cento), salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes;

k) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 
(cento e vinte) dias, salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, assegurado à CONTRATADA, 
nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação;

l) A ocorrência de "caso fortuito" ou "força maior", regularmente comprovada, impeditiva da 
execução deste Contrato;

m) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n2 8.666/93, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis.

12.2. A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos especificados nas 

alíneas "a" , "h" e "m" do subitem 11.1 deste ato convocatório;
b) Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;

IRAM JOSEiDEOLIVEIRA ERIVAN HOMQR/
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15.3. A aceitação da prestação dos serviços dar-se-á após atesto da equipe de recebimento.
15.4. Caso a empresa vencedora não tenha condições de prestar os serviços constantes na ordem de 
serviço, deverá enviar termo de desistência até o termino do prazo estabelecido nos termos do item 
11.1 do presente Edital.
15.5. O não cumprimento do prazo estabelecido no item anterior, a Administração do Município de 
Caridade do Piauí - PI enviará o termo de desclassificação, efetuando a contratação dos serviços de 
entrega de serviços de INTERNET com a próxima licitante classificada.
15.6. Dependendo do tipo de procedimento licitatório (por item ou por lote) a desclassificação ou 
desistência da empresa poderá ser total ou somente para os itens constantes da ordem de serviços de 
entrega de serviços de INTERNET, conforme o caso.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor farão parte 
integrante do Contrato, independentemente de transcrição.
16.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 
da Comissão Permanente de Licitação em contrário;
16.3. É facultada ao Pregoeiro (a) ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
16.4. Fica assegurado o Município de Caridade do Piauí - PI o direito de, no interesse da Administração, 
anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos 
participantes, na forma da legislação vigente.
16.5. Após a homologação do Pregão, o proponente vencedor será convocado para assinatura do 
Contrato.
16.6. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, na data da retirada da Nota de 
Empenho, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim, sucessivamente, 
sem prejuízo das aplicações às penalidades legais cabíveis.
16.7. Os licitantes proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta, e o Município de Caridade do Piauí - PI não será, em nenhum caso, responsável por estes 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
16.8. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação.
16.9. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
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Anexo Vii 
Anexo VIII 
Anexo IX 
Anexo X 
Anexo XI

- Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos de Habilitação
- Modelo de Declaração De Idoneidade;
- Modelo de Declaração de Carta Proposta;
- Proposta de Preços;
-  Minuta do contrato;

Caridade do Piauí (PI), 23 de fevereiro de 2021.
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