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PREÂMBULO

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
PÚBLICOS  MUNICIPAIS  DE  SANTA MARIA –  IPASSP-SM,  por  meio  de  seu  Pregoeiro,
nomeado  através  Portaria  nº.  054  de  03  de  novembro  de  2015,  torna  público  para
conhecimento  dos interessados,  que na data,  horário  e  local  acima indicados fará  realizar
licitação na modalidade de  PREGÃO –  forma  PRESENCIAL,  do  tipo  de  MENOR PREÇO,
LOTE  ÚNICO,  a  ser  processado  e  julgado  pelo  Pregoeiro  e  sua  Equipe  de  Apoio,  nas
condições estabelecidas no presente Edital, e com amparo na Lei Federal 10.520, de 17/07/02,
Decreto Municipal  n°  072,  de 03 de agosto de 2015,  que institui  a  modalidade Pregão no
Município de Santa Maria, bem como, subsidiariamente, as normas federais pertinentes ao
assunto, no que couber, em especial, a Lei Federal n° 8666/93, e Lei Complementar 123/2006
com suas posteriores alterações trazidas pela Lei Complementar 147/2014.

1. DO OBJETO

1.1. Contratação  de  empresa  de  TIC  -  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação,  para
prestação de serviços de implantação e  suporte à infraestrutura  de TI  e  Link  dedicado de
acesso à Internet, conforme especificações constantes do  Anexo V – Proposta Financeira e
Anexo VII – Termo de Referência, integrante do presente Edital, de: 

Ite
m

Descrição Quantidade

1

Link de acesso dedicado à Internet na velocidade de 10 Mbit/s (dez
megabits  por  segundo),  banda  bidirecional  simétrica  (full-duplex),
entregue  via  fibra  ótica,  com  100%  de  garantia  da  velocidade
contratada para download e upload.

1

2
Software  e  Suporte  Técnico  de  servidor  com  funções  para
gerenciamento da conectividade de redes e prevenção de ameaças.

1

3
Suporte  Técnico  para  Plataforma  de  Servidor  de  Virtualização  e
Backup remoto.

1

2. DA VISITAÇÃO TÉCNICA

2.1. Os interessados em oferecer proposta poderão, se for de seu interesse, visitar os locais
onde os serviços serão prestados, a fim de conhecer as condições de instalação e buscar
informações mais detalhadas junto Gerência Administrativa e Financeira do IPASSP-SM.
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2.2. Para  a  visita  técnica,  serão  disponibilizadas  duas  opções  de  datas:
___/___/2016, .................... e ___/___/2016, ........... no horário das 9h às 11h30min. Havendo
interesse, deverá ser feito o agendamento através do telefone (55)3223-5963.

3. DAS PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL

Também constituem este Edital de Licitação:

ANEXO I – MODELO DE MINUTA DE CONTRATO;
ANEXO  II  –  MODELO  DE  DECLARAÇÃO  DE  CUMPRIMENTO  DOS  REQUISITOS  DE
HABILITAÇÃO  (ESTA  DECLARAÇÃO  DEVERÁ  SER  APRESENTADA,  EM  SEPARADO,
ANTES DA ABERTURA DOS ENVELOPES);
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP (ESTA
DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA, EM SEPARADO, ANTES DA ABERTURA DOS
ENVELOPES; OU DENTRO DO ENVELOPE DA PROPOSTA DE PREÇOS);
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÕES:
a) Declaração Negativa de Inidoneidade e de inexistência de fato impeditivo;
b) Declaração de cumprimento do Art. 27, V, da Lei 8666/93 (que não emprega menor);
c) Declaração de Impedimento participação servidor público, nos termos das vedações 
previstas no Art. 9º, da Lei nº 8.666/93, ou que a lei proíba;
ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA, CONTENDO A ESPECIFICAÇÃO DO
OBJETO;
ANEXO VI - PLANILHA DE QUANTITATIVO E ESTIMATIVA DE PREÇO;
ANEXO VII - TERMO DE REFERÊNCIA.
ANEXO VIII - FICHA DE VISITA TÉCNICA.
ANEXO IX - OPÇÃO PELA NÃO VISITAÇÃO

4. DA PARTICIPAÇÃO

4.1. Somente poderão participar desta licitação as empresas que: 
4.1.1.  atendam  a  todas  as  exigências  constantes  neste  Edital,  inclusive  quanto  à
documentação e seus anexos. 
4.1.2. tenham o objeto do ato constitutivo, estatuto ou contrato social pertinente e
compatível com o objeto licitado. 

4.2. É vedada a sub-contratação do objeto da presente licitação.
4.3. É vedada a participação de cooperativas em razão do objeto do certame.
4.4. Estão impedidas de participar da presente licitação as empresas: 

a) Suspensas do direito de licitar com a Administração Municipal de Santa Maria-RS cujo
conceito  abrange  a  administração  direta  e  indireta,  as  entidades  com  personalidade
jurídica de direito privado sob o seu controle e as fundações por ela instituída ou mantida,
no prazo e nas condições do impedimento; 
b)  Aquelas  que  tenham  sido  declaradas  inidôneas  pela  Administração,  Municipal,
Estadual ou Federal, o que abrange a administração direta e indireta, as entidades com
personalidade  jurídica  de  direito  privado  sob  o  seu  controle  e  as  fundações  por  ela
instituída e mantida; 
c) Aquelas que estiverem em regime de intervenção, liquidação, dissolução, recuperação
judicial, concordata ou falência; 
d) Reunidas em forma de consórcio. 
e) que tenham um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar
licitantes distintos, que concorram entre si; 
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f) Que tenham em sua composição societária os mesmos sócios, gerentes ou diretores,
que concorram entre si; 
g)  que  tenham  como  sócio,  gerente,  procurador  ou  representante  legal,  diretor  ou
responsável  técnico,  servidor ou dirigente de qualquer órgão ou entidade vinculada a
Administração Municipal de Santa Maria-RS.

4.5. Quanto a participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 
4.5.1.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar 123/06 e regulamentada pelo Decreto nº 6.204 de 05 de
setembro de 2007.
4.5.2. As  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  deverão  apresentar  toda  a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição. 
4.5.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente  for  declarado  o  vencedor  do  certame,  prorrogáveis  por  igual  período,  a
critério  da  Administração,  para  a  regularização  da  documentação  ,  pagamento  ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa. 
4.5.4. A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art.  81 da Lei 8.666/93,
facultado  à  Administração  convocar  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

4.6. Os licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital e seus anexos, não
podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação
da proposta, não sendo aceitas reivindicações posteriores sob quaisquer alegações.

4.7.  Os  licitantes  são  responsáveis  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  e  dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

4.8. A participação neste pregão importa ao proponente a irrestrita aceitação das condições
estabelecidas, bem como a observância dos regulamentos, normas e técnicas aplicáveis.

4.9.  O  proponente  arcará  com  todos  os  custos  diretos  e  indiretos  para  a  preparação  e
apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do processo licitatório.

4.10. O IPASSP-SM reserva-se o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse
público  ou  anulá-la  no  todo  ou  em parte,  por  vício  ou  ilegalidade,  sem  que  caiba  direito
indenizatório a quaisquer dos licitantes.

5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

5.1.  O licitante deverá se apresentar  para credenciamento  junto  ao Pregoeiro por  (01)  um
representante  que,  devidamente  munido  de documento  que o  credencie  a  participar  deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a  Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente,  com foto.

5.2.  O  credenciamento  far-se-á  por  meio  de  instrumento  público  de  procuração  ou
instrumento  particular  com  reconhecimento  em  cartório,  com  poderes  para  formular
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ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome
do licitante. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente,
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da empresa, deverá estar
expressamente disposto no Estatuto, Contrato Social ou documento equivalente.

5.2.1.  A  não  apresentação  de  documento  que  credencie  o  representante,  não
desclassificará  ou  inabilitará  a  licitante,  mas  impedirá  o  seu  representante  de  se
manifestar e responder em nome do licitante.
5.2.2. Nem o Pregoeiro, nem os demais membros da Comissão farão a autenticação de
quaisquer documentos, mesmo diante dos originais.

5.3.  Apresentar  cópia  do  Estatuto,  Contrato  Social  ou  documento  equivalente,
devidamente autenticado.

5.3.1. Substitui a cópia exigida na habilitação.

5.4. Apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente requisitos habilitatórios,
conforme modelo - Anexo II.

5.4.1. A ausência deste documento impede a empresa de participar do certame.

5.5.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para assegurar o estabelecido na Lei
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, a qual institui o Estatuto da Microempresa
e Empresa de Pequeno Porte, deverão apresentar ao Pregoeiro, no envelope da proposta ou
no  credenciamento,  Declaração  de  enquadramento  como  ME  ou  EPP,  devidamente
assinada pelo seu representante contábil, conforme modelo-Anexo III.

5.5.1. A declaração deverá estar datada dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores
à data da sessão de abertura dos Envelopes, sob pena de não ser aceita.
5.5.2.  A certidão  fornecida  pela  Junta  Comercial  substitui  a  declaração  constante  do
Anexo III.
5.5.3. Qualquer outro modelo de declaração deverá conter todas as informações 
constantes do Modelo - Anexo III,sob pena de não ser aceita.
5.5.4. A Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte que possuir restrição em qualquer
dos  documentos  de  regularidade  fiscal,  previstos  neste  Edital,  terá  sua  habilitação
condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade
em 05 (cinco) dias úteis,  a contar da data em que for declarada como vencedora do
certame.
5.5.5. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a Microempresa e a Empresa
de  Pequeno  Porte,  da  apresentação  de  todos  os  documentos,  ainda  que  apresente
alguma restrição.
5.5.6. O prazo de que trata o item 4.5.4 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma
motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
5.5.7.  A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará na decadência
do  direito  à  contratação,  sendo  facultado  à  Administração  convocar  os  licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
5.5.8. A não apresentação da Declaração de enquadramento como ME ou EPP, na fase
de  credenciamento  ou  no  envelope  da  proposta,  não  desclassificará  ou  inabilitará  o
licitante, mas o impedirá de utilizar os benefícios da respectiva lei.

5.6.  Os documentos referentes ao credenciamento/representação (item 4) deverão,  constar
FORA dos envelopes da proposta e da documentação, sendo entregues ao Pregoeiro que fará
o credenciamento dos participantes.
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5.6.1. No momento do credenciamento, caso algum dos documentos solicitados esteja
dentro do envelope da documentação ou da proposta, o pregoeiro poderá solicitar que o
representante  presente  abra  o  envelope  e  retire  o  documento,  lacrando-o  logo  em
seguida.

5.7.  Não  será  admitido  o  credenciamento  de  um  mesmo representante  para  mais  de  um
licitante.

5.8.  Após o credenciamento,  não caberá desistência das propostas,  salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

5.9.  Após o horário fixado para a entrega dos envelopes,  não mais serão admitidos novos
proponentes para fins de credenciamento. 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

6.1. A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços
de interesse do proponente e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por um
Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei Federal 10.520/02, Lei Federal 8666/93, Decreto
Municipal n° 072/2015, de 03 de agosto de 2015, em conformidade com este Edital e seus
Anexos, no local e horário constantes no início deste edital.

6.2.  A Documentação e a Proposta de Preços, deverão ser apresentados, impreterivelmente,
até o dia, hora e local já fixados no início deste edital, em 2 (dois) envelopes (da proposta nº 01
e de habilitação Nº 02), devidamente lacrados.

6.3. Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres:

AO IPASSP-SM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ENVELOPE 01 – PROPOSTAS DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2016
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ
EMAIL E FONE/FAX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AO IPASSP-SM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2016
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ
EMAIL E FONE/FAX

6.4. Primeiramente serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo feita 
a sua conferência e posterior rubrica.

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1. A Proposta de Preço será apresentada sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e
com identificação e assinatura do Representante Legal da empresa, em língua portuguesa,
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salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza,  devendo ainda
conter os seguintes itens:

7.1.1 Fazer  menção ao número desse Pregão e conter  o  nome ou razão social  do
proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último
se houver, para contato, bem como: nome, CPF e cargo do representante da empresa
que firmará contrato com a administração.
7.1.2  A proposta deverá apresentar o Preço Mensal de cada item, em Reais, indicando
o produto ofertado.
7.1.3 Para elaboração do Preço Mensal, a licitante deverá considerar apenas 2 (duas)
casas após a vírgula (centavos de real).  A inobservância deste quesito resultará na
consideração de apenas duas casas, sem arredondamento.
7.1.4 O Preço Total (anual), em algarismos e por extenso deverá considerar o preço
mensal  multiplicado  pelos  12  meses  do  ano,  incluindo  todos  os  custos  diretos  e
indiretos,  impostos,  taxas,  contribuições  fiscais,  retenções  legais,  transportes,  bem
como todas as despesas vinculadas, inclusive de instalação.
Este valor será considerado como parâmetro de classificação das propostas.
7.1.5 O  preço  mensal  será  verificado  pelo  Pregoeiro  e  Equipe  no  ato  da  sessão,
dividindo-se o preço total  por 12 (meses).  Em caso de divergência,  o preço mensal
apurado prevalecerá sobre o àquele apresentado na proposta.
7.1.6 A validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data da abertura dos envelopes.
7.1.7 O prazo para a instalação, não superior a 30 (trinta) dias corridos da assinatura
do Contrato.
7.1.8 DECLARAÇÃO de que os valores ofertados, inclusive aqueles reformados na fase
de lances verbais, uma vez contratados, permanecerão sem reajustes até o término do
contrato, inclusive no caso de acréscimos, se houver.
7.1.9 DECLARAÇÃO de que a apresentação da Proposta de Preço indica atendimento
total às especificações mínimas previstas no ANEXO VII – TERMO DE REFERÊNCIA,
bem como às demais condições previstas no instrumento convocatório.
7.1.10 Deverá ainda juntar a FICHA DE VISITA TÉCNICA, se esta foi realizada ou a
OPÇÃO PELA NÃO VISITAÇÃO, conforme tenha sido o caso. Para ambas as situações
a licitante poderá adotar os modelos propostos nos ANEXOS VIII e IX respectivamente.

7.2 Para  elaboração  da  proposta,  a  licitante  poderá  adotar  o  ANEXO  V  -  MODELO  DE
PROPOSTA FINANCEIRA.

7.3.  Os  documentos  anexados  a  proposta  deverão  estar  ordenados  e  numerados
seqüencialmente em conformidade e correlacionados aos itens solicitados no Anexo VI.
Deverá constar o número de páginas nos documentos, devendo estar furados e presos
com grampo trilho, para facilitar o manuseio e evitar a desorganização dos papéis.

7.4. Após  a  sessão,  a  licitante  vencedora  deverá  apresentar  uma  Proposta  de  Preços
atualizada,  contemplando  os  preços  finais  dos  produtos  ofertados  na  rodada  de  lances,
mantendo as proporções entre os preços mensais e o valor total da proposta, no prazo de até
02 (dois) dias.

7.5.  A simples apresentação da proposta, por si só implicará a plena aceitação por parte do
licitante de todas as condições deste edital, independentemente de transcrição.
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8- DA HABILITAÇÃO

8.1. Somente poderão participar desta licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras
em funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado.

8.2. Para fins de Habilitação Jurídica deverá ser apresentado:
8.2.1.  Registro  comercial,  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,
devidamente  registrado  (a  cópia  apresentada  no  credenciamento  substitui  esta
exigência).
8.2.1.1. em se tratando de sociedades por ações, acompanhados de documentos de 
eleição de seus administradores;
8.2.1.2.  quando se tratar de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, apresentar Decreto de autorização, e, quando a atividade assim o exigir, ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.
8.2.2.  O licitante deve declarar, sob as penalidades cabíveis, que  não foi declarado
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV,
do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; e a inexistência de fato que possa
impedir sua habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser
contratado  pelo  IPASSP-SM,  nos  termos  do  §  2º  do  artigo  32  da  Lei  nº  8.666/93.
(Modelo-Anexo IV).
8.2.3. O licitante deve declarar que não emprega menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir
de quatorze anos, na condição de aprendiz, nos termos do disposto no inciso V do art.
27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de
outubro de 1999. (Modelo-Anexo IV).
8.2.4. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro societário servidor
público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia
mista,  nos termos das vedações previstas no Art. 9º, da Lei nº 8.666/93, ou que a lei
proíba, conforme (Modelo-Anexo IV).

8.3. Para verificação da Regularidade Fiscal e Trabalhista deverá ser apresentada:
8.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.
8.3.2.  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal  relativamente a débitos de
tributos e contribuições federais e dívida ativa da União (Esta Certidão engloba a prova
de regularidade para com o INSS).
8.3.3.  Prova de regularidade para com a  Fazenda Estadual  – certidão negativa de
débito ou positiva com efeitos de negativa – do domicílio ou sede da empresa ou outra
equivalente na forma da lei.
8.3.4.  Prova de regularidade para com a  Fazenda Municipal  – certidão negativa de
débito ou positiva com efeitos de negativa – do domicílio ou sede da empresa ou outra
equivalente na forma da lei.
8.3.5. Certificado de regularidade para com o FGTS.
8.3.6.  Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, por meio da  Certidão
Negativa de DébitosTrabalhistas – CNDT.

8.4. Para verificação da Qualificação Econômico-Financeira deverá ser apresentado:
8.4.1.  Certidão negativa  de  falência,  concordata  ou  recuperação,  expedida  pelo
distribuidor do foro da comarca da sede da pessoa jurídica.

8.5.  Para verificação da Qualificação Técnica
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8.5.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
com a execução do objeto desta licitação, através da apresentação Atestado(s), emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica
para prestação do serviço, objeto deste certame. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter:
8.5.1.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ,
endereço, telefone, fax);
8.5.1.2.  Local e data de emissão;
8.5.1.3. Nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela
 veracidade das informações;
8.5.1.4. Período de prestação de serviço;
8.5.1.5. Outros.
8.5.2.    Declaração em papel  timbrado da licitante,  assinada por  seu representante
legal,de que está habilitada pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL e
que possui corpo técnico para atendimento de suporte técnico nas condições propostas,
sempre que necessário ou solicitado;

8.6  Disposições Gerais da Habilitação:
8.6.1. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no
envelope de Documentação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido
nesse Pregão, ou ainda, com irregularidades, ou que esteja com a data de validade
vencida, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior, observados os
princípios da proporção e razoabilidade.
8.6.2.  Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do  Envelope nº 02,
deverão ser entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada, a fim de
permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondente.
8.6.3. Os Documentos de Habilitação a serem apresentados deverão ter seus prazos de
validade vigentes na data de abertura do envelope. Devem ser entregues no original
ou mediante cópia autenticada em tabelionato. No caso de versões extraídas dos
sites oficiais da Internet, o próprio documento impresso. Todos os documentos deverão
se referir ao mesmo estabelecimento da empresa, comprovados pelo mesmo CNPJ/MF.
Não  serão  aceitos  protocolos  de  encaminhamento  dos  documentos  de
habilitação. nem haverá a autenticação no ato da sessão, seja pelo Pregoeiro, ou
pela CPL, mesmo diante dos originais. 

9- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DESEMPATE

9.1. Do Julgamento das Propostas:
9.1.1. Este Pregão será processado e julgado em LOTE ÚNICO, sendo vencedora do
processo  a  licitante  que apresentar  a  proposta  com  Menor  Preço Total  Anual  (12
meses) dos itens 1,2,e 3.
9.1.2. A aceitabilidade do menor preço ofertado ficará condicionada à verificação dos
preços  efetivamente  praticados  no  mercado,  considerando  que  no  processo  consta
estimativa de preços.
9.1.3. Serão proclamados pelo Pregoeiro, os proponentes que apresentarem a proposta
de MENOR PREÇO TOTAL ANUAL , definido no objeto deste Edital e seus Anexos e,
as propostas com preços  até 10% superiores àquele ou, as propostas das 03 (três)
melhores  ofertas,  conforme  disposto  nos  incisos  VI  e  VII,  do   Art.  11,  do  Decreto
Municipal n° 072/2015, de 03 de agosto de 2015.
9.1.4. Aos proponentes proclamados conforme item 8.1.2 será dada oportunidade para
nova  disputa,  por  meio  de  lances  verbais  e  sucessivos,  de  valores  distintos  e
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decrescentes, começando pelo proponente que ofertou o maior valor e os demais em
ordem decrescente de valor.
9.1.5.  Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades constantes neste Edital.
9.1.6.  Após  este  ato,  será  encerrada  a  etapa  competitiva  e,  ordenadas  às  ofertas,
exclusivamente pelo critério do menor preço.
9.1.7.  O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados
pela  primeira  classificada,  conforme definido  neste  Edital  e  seus  Anexos,  decidindo
motivadamente a respeito.
9.1.8.  Sendo  aceitável  a  oferta,  será  verificado  o  atendimento  das  condições
habilitatórias  pelo  licitante,o  Pregoeiro  procederá  a  abertura  do  envelope  nº  2
"HABILITAÇÃO" para verificação do atendimento às exigências do item 7.
9.1.9.  Constatado  o  atendimento  pleno  às  exigências  editalícias,  será  declarado  o
licitante  vencedor,  sendo-lhe  adjudicado  o  objeto  deste  Edital  e  seus  Anexos,  pelo
Pregoeiro.
9.1.10.  Se  a  oferta  não  for  aceitável  ou  se  o  licitante  não  atender  às  exigências
editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação,
até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor e a ele adjudicando os produtos, definidos no objeto deste
Edital e seus Anexos.
9.1.11.  Da  reunião  lavrar-se-á  ata  circunstanciada  na  qual  serão  registradas  as
ocorrências  relevantes  e  que,  ao  final  deverá  obrigatoriamente  ser  assinada  pelo
Pregoeiro e licitantes presentes,  ressaltando-se que poderá constar a assinatura da
equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito.
9.1.12. Verificando-se, no curso da análise, descumprimento de requisitos estabelecidos
neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada.
9.1.13. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa
em Sessão e na proposta específica, prevalecerá a da proposta.
9.1.14.  Os preços finais propostos serão considerados completos e suficientes para a
execução  de  todo  o  serviço  objeto  desta  licitação,  sendo  desconsiderada  qualquer
reivindicação de pagamento adicional quando devida e erro ou má interpretação de
parte do licitante.
9.1.15. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste
Edital e seus Anexos.

9.2. Do Desempate:
9.2.1. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as
Microempresas  e  as  Empresas  de  Pequeno  Porte  que  comprovarem  o  respectivo
enquadramento, na forma deste edital e da lei.
9.2.2. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pela Microempresa e pela Empresa de Pequeno Porte sejam de até 5% (cinco por
cento) superior ao melhor preço.
9.2.3. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a)  A Microempresa  e  a  Empresa  de  Pequeno  Porte  mais  bem  classificada  será
convocada a apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
b) Se a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte, convocada na forma da alínea
anterior, não apresentar nova
proposta,  inferior  à  de  menor  preço  classificada,  será  facultada,  pela  ordem  de
classificação, às demais Microempresas e Empresas de Pequeno Porte remanescentes,
que comprovarem o respectivo enquadramento, a apresentação de nova proposta, no
prazo e na forma prevista na alínea “a” deste item;
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c)  Se houver  duas ou mais  Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte  com
propostas  iguais,  será  realizado  sorteio  para  estabelecer  a  ordem  em  que  serão
convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.
9.2.4. A situação de empate será verificada antes da fase de negociação.
9.2.5.  Se  nenhuma  Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte  satisfazer  as
exigências do item 7.2 deste Edital,  será declarado vencedor  do certame o licitante
detentor da proposta originalmente de menor valor classificada.
9.2.6.  O disposto no subitem 7.2.1 deste Edital, não se aplica às hipóteses em que a
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.
9.2.7.  As demais  hipóteses  de  empate  terão como critério  de  desempate  o  sorteio
efetuado em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

10 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

10.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

10.1.1.  Não serão reconhecidas as impugnações depois  de vencidos os respectivos
prazos legais.
10.1.2. Em regra, a impugnação deverá ser entregue no Setor de Protocolo do IPASSP-
SM,  por  via  postal  ou  pessoalmente,  devendo  respeitar,  obrigatoriamente,  o  prazo
definido no item 9.1 deste edital.
10.1.3.  Quando as impugnações forem enviadas via e-mail,  os originais deverão ser
entregues  no  Setor  de  Protocolo  do  IPASSP-SM,  necessariamente,  até  cinco  dias
contínuos da data do término do prazo estabelecido no item 9.1 deste edital.
10.1.3.1. O licitante ou pessoa que se utilizar dessa forma de transmissão, torna-se
 responsável pela qualidade e fidelidade do material transmitido, e por sua entrega
 neste Órgão.
10.1.4.  Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.

11 -  DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação
das razões de recurso, ficando os demais Licitantes desde logo intimados para apresentar as
contrarrazões,  em igual  número de dias,  que começarão a correr  do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.2.  A falta  de manifestação imediata  e motivada do Licitante importará a decadência  do
direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
11.3.  Qualquer  recurso  e  impugnação  contra  a  decisão  do  Pregoeiro,  não  terão  efeito
suspensivo.
11.4.  O acolhimento  do recurso  importará  a  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento.
11.5. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a
termo em ata.
11.6. Os recursos, desde que motivados em ata, deverão ser enviados da mesma forma que as
impugnações.
11.7.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interesses na Gerência
Administrativa e Financeira do IPASSP-SM, situada na Rua Venâncio Aires, 2035, sala 104,
centro, Santa Maria, RS, nos dias úteis, no horário de expediente externo.
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12 -  DA ASSINATURA DO CONTRATO

12.1.  Esgotados  todos  os  prazos  recursais,  a  Administração  do  IPASSP-SM  convocará  o
representante legal da empresa licitante vencedora para, no prazo de 10 (dez) dias após o
recebimento do empenho, assinar o contrato, aceitar o instrumento equivalente, sob pena de
decair o direito à contratação, nos termos do art. 64, da Lei Federal nº 8.666/93 e sem prejuízo
das sanções previstas no art. 81 da mesma Lei.
12.2.  Se dentro do prazo a empresa convocada não assinar o Contrato, a Administração do
IPASSP-SM convocará as licitantes remanescentes na ordem de classificação das propostas,
para a assinatura do mesmo; ou então, revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação de
penalidade.
12.3.  No  Contrato  a  ser  assinado  com  o  vencedor  da  licitação  constará  às  cláusulas
necessárias  previstas  no  art.  55  e  a  possibilidade  de  rescisão  do  mesmo,  na  forma
determinada nos art. 77, 78 e 79 da Lei Federal nº. 8.666/93.

13. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

13.1. O serviço começará a ser executado no dia imediatamente posterior ao da assinatura do
contrato.
13.2.  As despesas de frete, materiais, equipamentos, impostos, seguros e demais encargos
competem, exclusivamente, à contratada.

14. DO PAGAMENTO

14.1. A contratada entregará no IPASSP-SM Nota Fiscal que, após a devida atestação e regular
liquidação, será objeto de pagamento a ser processado no prazo de até 10 (dez) dias da data
da protocolização.
14.2. O pagamento será creditado em conta corrente da empresa, através de Ordem Bancária,
devendo para isto a empresa informar ao IPASSP-SM o nome do banco, agência, localidade e
número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
14.3.  Para  que  seja  efetuado  o  pagamento  dos serviços,  a  contratada  deverá  apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal,  os seguintes documentos:
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através da apresentação de 
certidão conjunta  negativa de débitos de tributos e contribuições federais e da dívida 
ativa da união.
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual – Certidão Negativa de Débito –  do
domicílio ou sede da empresa;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal – Certidão Negativa de Débito –  do
domicílio ou sede da empresa;
d) Certificado de Regularidade do FGTS;
e) Prova de regularidade para com o INSS - Certidão Negativa de Débito.
f) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do
prazo de validade, conforme Lei nº 12.440/2011 (CNDT).

14.2.1. Os pagamentos serão concretizados em moeda vigente do país.
14.3.  O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe
tenham sido impostas em decorrência de inadimplência contratual.
14.4.  Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura será objeto de
correção pela empresa e  haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que
o problema seja definitivamente regularizado.
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14.5. O IPASSP-SM reserva-se o direito de suspender o pagamento se o serviço for entregue
em desacordo com as especificações constantes deste instrumento e seus anexos.
14.6.  No caso de inadimplemento do Contratante, será obedecido o que dispõe o artigo 40,
inciso XIV, alínea "c" da Lei nº 8.666/93, sendo utilizado o índice IGPM-FGV pro rata die.

15 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. A  despesa  decorrente  dessa  contratação  correrá  por  conta  da  seguinte  dotação
orçamentária:
Unidade Orçamentária: 2201                                   Unidade Orçamentária: 2301
Projeto/Atividade: 2042 Projeto/Atividade: 2052
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.97 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.97
Recurso: Fundo de Previdência Recurso: Fundo de Saúde

16 - DO REAJUSTE
16.1.  Os  preços  sofrerão  reajuste,  desde  que  ultrapassados  12  (doze)  meses,  conforme
determina o parágrafo 1º do art. 2º da Lei Federal nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

16.1.1. Será utilizado o do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, 
calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

17 - DAS OBRIGAÇÕES

17.1. Constituem obrigações do Contratante:
a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar a CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato;
c) Receber o objeto do contrato, desde que atendias as exigências e condições deste edital e
seus anexos;
d) Atestar as Notas Fiscais/Faturas correspondentes aos serviços prestados.

17.2. Constituem obrigações da Contratada:
a) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto deste Contrato em que se verificarem vícios,  defeitos ou incorreções resultantes da
execução do serviço;
b) Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
c) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandadas decorrentes de
danos  seja  por  culpa  sua  ou  quaisquer  de  seus  empregados  e  prepostos,  obrigando-se,
outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que
lhes venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do presente contrato;
d)  Assumir  inteira  responsabilidade  pelas  obrigações  fiscais,  comerciais  e  tributárias
decorrentes da execução do presente contrato;
e) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de frete, seguro e demais encargos;
f) Entregar o objeto a ser contratado, cumprindo para com todas as determinações constantes
no  Termo  de  Referência  –  Anexo  VII,  sem  qualquer  outro  encargo  ou  despesa  para  o
CONTRATANTE.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1.  Se  o  licitante  vencedor  recusar-se  a  prestar  o  serviço,  injustificadamente,  serão
convocados  os  demais  licitantes,  na  ordem de  classificação,  para  fazê-lo,  sujeitando-se  o
licitante desistente às penalidades, sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis.
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18.2.  Na hipótese de descumprimento parcial ou total pelo licitante vencedor das obrigações
assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, o IPASSP-SM poderá, garantida a
prévia e ampla defesa, aplicar, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes sanções:

I - Advertência formal, por intermédio do setor competente, quando ocorrer o descumprimento
das exigências editalícias que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave;
II - Multa equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato por
dia de atraso injustificado ou por inobservância de qualquer obrigação assumida no presente
instrumento:
a)  O atraso  na  prestação dos serviços  sujeitará  a  Contratada ao pagamento  de multa  no
percentual acima, por dia de atraso, até o limite máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor
total do contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas neste instrumento;
b)  A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções,  não terá caráter
compensatório,  e  a  sua  cobrança  não  isentará  a  Contratada  da  obrigação  de  indenizar
eventuais perdas e danos;
c) A multa aplicada a Contratada e os prejuízos causados ao IPASSP-SM serão deduzidos de
qualquer crédito a que tenha direito a Contratada, cobrados diretamente ou judicialmente.
III - Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecução
parcial e 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do
objeto contratado.
IV - Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, por período
a ser definido na oportunidade, de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado o
limite legal de 24 (vinte e quatro) meses, sem prejuízo da aplicação de multa, podendo ser
aplicada quando:
a) apresentação de documentos falsos ou falsificados;
b) recusa injustificada em retirar o pedido de compra ou documento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pelo IPASSP-SM; 
c)  reincidência  de  descumprimento  das  obrigações  assumidas  no  contrato  acarretando
prejuízos  para  o  IPASSP-SM,  especialmente  aquelas  relativas  às  características  dos
bens/serviços, qualidade, quantidade, prazo ou recusa de prestação dos serviços, ressalvados
os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados;
d) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
e) irregularidades que acarretem prejuízo ao IPASSP-SM, ensejando frustração deste contrato
ou impedindo a realização de ato administrativo por parte do IPASSP-SM; 
f) prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com o
IPASSP-SM;
g) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

V - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em
função da natureza ou gravidade da falta cometida, sem prejuízo de multas incidentes.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1.  É facultado  o  Pregoeiro  ou  à  Autoridade  Superior,  em qualquer  fase  da  licitação,  a
promoção  de  diligência  destinada  a  esclarecer  ou  complementar  a  instrução  do processo,
vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que deveria constar originariamente
nos  envelopes  das  propostas  ou  da  documentação.  Podendo  desconsiderar  excessos  de
formalismos que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança
da contratação.
19.2.  Todos  os  documentos  emitidos  em  língua  estrangeira  deverão  ser  entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa,  efetuada por  Tradutor  Juramentado,  e
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também devidamente  consularizados  ou  registrados  no Cartório  de  Títulos  e  Documentos.
Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão
ser  apresentados  devidamente  consularizados  ou  registrados  no  Cartório  de  Títulos  de
Documentos.
19.3.  Os documentos emitidos através da internet não necessitam de autenticação, ficando
sujeitos à verificação por parte do pregoeiro.
19.4.  Os documentos solicitados neste Edital  deverão ser emitidos,  preferencialmente,   em
papéis timbrados dos Órgãos ou das Empresas que os expedirem.
19.5.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição
aos  documentos  requeridos  no  presente  Edital  e  seus  Anexos,  salvo  naqueles  casos
imprevisíveis ou de força maior (ex. greve).
19.6.  Os documentos necessários à habilitação ou à proposta poderão ser apresentados em
original ou por processo de cópia autenticada por meio de cartório competente .

19.6.1. Serão aceitas somente cópias legíveis;
19.6.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e
19.6.3.  O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que julgar necessário.

19.7. Todos os documentos apresentados deverão estar:
19.7.1.  em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço
respectivo:
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c)  serão  dispensados  da  filial  aqueles  documentos  que,  pela  própria  natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
d) os atestados de capacidade técnica, quando solicitados, poderão ser apresentados
em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante;
19.7.2.  datados  dos  últimos  180 (cento e  oitenta)  dias  até  a  data  de abertura  do
Envelope nº 01, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente
expedidor(a); e:
19.7.2.1. não se enquadram no prazo de que trata este item os documentos que, pela
própria natureza, não apresentam prazo de validade, inclusive quanto aos atestados de
capacidade técnica.

19.8. O representante legal que assinar documentos pela empresa, deverá estar investido de
poderes para esse fim e comprovar tal competência caso o Pregoeiro vier a exigir.
19.9.  Não  havendo  expediente  ou  ocorrendo  qualquer  fato  superveniente  que  impeça  a
realização de certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
19.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente.
19.11. As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial do
Estado do RGS, salvo com referência àquelas que puderem ser comunicadas diretamente,
mediante aviso na página web, no endereço www.ipasspsm.net, opção "Licitações", ofício, fac-
símile, e-mail ou outro similar.
19.12. Quaisquer dúvidas em relação a especificação do objeto ou ditames do edital deverão
ser encaminhados ao IPASSP-SM por escrito, pessoalmente ou através do telefone nº (55)
3286-2881,  com  o  Pregoeiro,  no  horário  das  09  h  às  12  h,  ou  ainda  pelo  email:
administrativo@ipasspsm.net.
19.12.1.  A resposta  do  Pregoeiro  ao  pedido  de  esclarecimento  formulado  será  divulgada
mediante publicação de nota na página do IPASSP-SM, no endereço www.ipasspsm.net, opção
"Licitações",  cabendo  aos  interessados  acessá-la;  ou  ainda,  por  e-mail,  cabendo  ao
interessado confirmar o recebimento do mesmo.
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19.12.2.  As  dúvidas  a  serem  dirimidas  por  telefone  serão  somente  aquelas  de  ordem
estritamente  informal,  as  demais  deverão  ser  formalizadas  através  do  e-mail:
administrativo@ipasspsm.net.
19.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento
do  licitante,  desde  que  sejam  possíveis  as  aferições  das  suas  qualificações  e  as  exatas
compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.
19.14.  As  normas  que  disciplinam  este  Pregão  serão  sempre  interpretadas  em  favor  da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro
contrato.
19.15.  Aos  casos  omissos  aplicar-se-ão  as  demais  disposições  constantes  do  Decreto
Municipal n° 072/2015.
19.16.  As  questões  relativas  ao  presente  Edital,  que  não  possam  ser  dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Santa Maria - RS,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Santa Maria, 04 de Abril de 2016.

__________________________
Julio Ubiratan Teixeira Porto

Pregoeiro
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EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016
PROCESSO Nº 036/2016 - CONTRATO Nº ___/2016

ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO

Contrato celebrado entre o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA MARIA – IPASSP-SM, inscrito no CNPJ
sob o nº  04.870.834/0001-09,  com sede administrativa na Rua Venâncio Aires nº  2035,  2º
andar,  sala  202,  Bairro  Centro,  nesta  Cidade,  representado  neste  ato  pelo  seu  Diretor-
Presidente, Sr. Eglon do Canto Silva, RG n° ..........................., CPF n° ..................................,
doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ................................., inscrita no CNPJ
sob o nº ............................, estabelecida na Rua .......................... , nº ........, Bairro ...................,
na Cidade de ..................... , neste ato representada pelo Sr(a). ................................................ ,
RG nº ........................... , CPF o nº .........................., doravante denominada CONTRATADA,
para a execução do objeto descrito na cláusula primeira.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

I - Contratação de empresa de TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação, para prestação
de serviços  de implantação e suporte  à  infraestrutura de TI  e Link  dedicado de acesso à
Internet, conforme as especificações constantes no Termo de Referência (AnexoVII) de: 
a) Software e Suporte Técnico de servidor com funções para gerenciamento da conectividade 
de redes e prevenção de ameaças.
b) Link de acesso dedicado à Internet na velocidade de 10 Mbit/s (dez megabits por segundo), 
banda bidirecional simétrica (full-duplex), entregue via fibra ótica, com 100% de garantia da 
velocidade contratada para download e upload.
c) Suporte Técnico para Plataforma de Servidor de Virtualização e Backup remoto.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

I  - Pelos  serviços  descritos  no  objeto  deste  contrato,  o  CONTRATANTE  pagará  à
CONTRATADA o valor total de R$ _______ (_____________________) mensais,  entendido
como justo e suficiente para sua total execução.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO

A  despesa  decorrente  dessa  contratação  correrá  por  conta  da  seguinte  dotação
orçamentária:

Solicitação nº ____ de ___/___2016 Solicitação nº ____ de ___/___2016
Unidade Orçamentária: 2201                                   Unidade Orçamentária: 2301
Projeto/Atividade: 2042 Projeto/Atividade: 2052
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.97 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.97
Recurso: Fundo de Previdência Recurso: Fundo de Saúde

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

I -  O valor  do contrato será reajustado anualmente,  na data da prorrogação contratual,  se
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houver, tendo como base a acumulação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA-IBGE) no período de 12 (doze) meses
contados do mês da assinatura do contrato.
II - Tendo em vista a previsão do art. 65, I, d, da Lei nº 8.666/93, fica ressalvada a possibilidade
de reequilíbrio econômico-financeiro em face da hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou
previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução
do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando
álea  econômica  extraordinária  e  extracontratual.  Para  tanto,  deverá  ser encaminhado  ao
IPASSP-SM  pedido  de  reequilíbrio  econômico-financeiro  devidamente  fundamentado  e
justificado, demonstrando de maneira clara e inequívoca o pedido, sendo admitida a adoção de
índices específicos ou setoriais, cuja concessão dependerá de avaliação técnica, financeira e
atuarial, conforme determina o art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea “b” da Lei Complementar nº 101/00.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

I - O pagamento será efetuado  em até 10 (dez) dias  da entrega da nota fiscal na Gerência
Administrativa e Financeira do IPASSP-SM. 
II  - Para que seja efetuado o pagamento dos serviços,  a Contratada deverá apresentar os
seguintes documentos, em original ou cópia autenticada:
a)  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através da apresentação de  certidão
conjunta  negativa de débitos de tributos e contribuições federais e da dívida  ativa da união.
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual – Certidão Negativa de Débito –  do
domicílio ou sede da empresa;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal – Certidão Negativa de Débito –  do
domicílio ou sede da empresa;
d) Certificado de Regularidade do FGTS;
e) Prova de regularidade para com o INSS - Certidão Negativa de Débito.
f) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do
prazo de validade, conforme Lei nº 12.440/2011 (CNDT).

PARÁGRAFO ÚNICO
No caso de inadimplemento do Contratante, será obedecido o que dispõe o artigo 40,

inciso XIV, alínea "c" da Lei nº 8.666/93, sendo utilizado o índice IGPM-FGV pro rata die.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

I - DOS DIREITOS:
Constituem direitos do CONTRATANTE ver executado o objeto deste Contrato nas condições
avençadas  e  da  CONTRATADA  perceber  o  valor  ajustado  na  forma  e  no  prazo
convencionados.
II - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar a CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato;
c) Receber o objeto do contrato, desde que atendias as exigências e condições deste edital e
seus anexos;
d) Atestar as Notas Fiscais/Faturas correspondentes aos serviços prestados.
III - DAS OBRIGAÇÕES DA  CONTRATADA
a) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto deste Contrato em que se verificarem vícios,  defeitos ou incorreções resultantes da
execução do serviço;
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b) Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
c) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandadas decorrentes de
danos  seja  por  culpa  sua  ou  quaisquer  de  seus  empregados  e  prepostos,  obrigando-se,
outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que
lhes venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do presente contrato;
d)  Assumir  inteira  responsabilidade  pelas  obrigações  fiscais,  comerciais  e  tributárias
decorrentes da execução do presente contrato;
e) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de frete, seguro e demais encargos;
f)  Entregar  o  objeto  contratado,  sem  qualquer  outro  encargo  ou  despesa  para  o
CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

I - A Contratada reconhece os direitos do Contratante em caso de rescisão administrativa,
previstos no art. 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

I - Este Contrato poderá ser rescindido:
a) por ato unilateral do Contratante nos casos dos incisos I a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzindo a termo no processo de licitação,
desde que haja conveniência para o Contratante;
c) judicialmente, nos termos da lei.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Considera-se rescindido, automaticamente, o Contrato nas hipóteses de declaração de

inidoneidade e suspensão do direito de contratar, previstas na cláusula décima primeira.

PARÁGRAFO SEGUNDO
A rescisão deste Contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação,

até o limite dos prejuízos causados ao Contratante, na forma que ele determinar.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES

I  - Na  hipótese  de  descumprimento  parcial  ou  total  pela  CONTRATADA das  obrigações
assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, o IPASSP-SM poderá, garantida a
prévia e ampla defesa, aplicar, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes sanções:

1.1. Advertência  formal,  por  intermédio  do  setor  competente,  quando  ocorrer  o
descumprimento das exigências editalícias que não justifiquem a aplicação de penalidade mais
grave;

1.2. Multa equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato
por  dia  de  atraso  injustificado  ou  por  inobservância  de  qualquer  obrigação  assumida  no
presente instrumento:

a) O atraso na prestação dos serviços sujeitará a Contratada ao pagamento de multa no
percentual acima, por dia de atraso, até o limite máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor
total do contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas neste instrumento;

b) A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter
compensatório,  e  a  sua  cobrança  não  isentará  a  Contratada  da  obrigação  de  indenizar
eventuais perdas e danos;

c) A multa aplicada a Contratada e os prejuízos causados ao IPASSP-SM serão deduzidos
de qualquer crédito a que tenha direito a Contratada, cobrados diretamente ou judicialmente.
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1.3. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecução
parcial e 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do
objeto contratado.

1.4. Suspensão  do direito  de  licitar  e  contratar  com a  Administração  Pública,  por
período a ser definido na oportunidade,  de acordo com a natureza e a gravidade da falta,
respeitado o limite legal de 24 (vinte e quatro) meses, sem prejuízo da aplicação de multa,
podendo ser aplicada quando:

a) apresentação de documentos falsos ou falsificados;
b) recusa injustificada em retirar o pedido de compra ou documento equivalente, dentro do

prazo estabelecido pelo IPASSP-SM; 
c)  reincidência  de  descumprimento  das  obrigações  assumidas  no  contrato  acarretando

prejuízos  para  o  IPASSP-SM,  especialmente  aquelas  relativas  às  características  dos
bens/serviços, qualidade, quantidade, prazo ou recusa de prestação dos serviços, ressalvados
os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados;

d) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
e)  irregularidades  que  acarretem  prejuízo  ao  IPASSP-SM,  ensejando  frustração  deste

contrato ou impedindo a realização de ato administrativo por parte do IPASSP-SM; 
f) prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com o

IPASSP-SM;
g) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

1.5. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em
função da natureza ou gravidade da falta cometida, sem prejuízo de multas incidentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os valores resultantes de multas, que serão independentes e, a critério do Contratante,

cumulativos,  serão,  conforme o  caso,  descontados do  pagamento  devido à  Contratada  ou
judicialmente cobrados.

PARÁGRAFO SEGUNDO
As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de
situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica  eleito  o  foro  de  Santa  Maria  -  RS  para  dirimir  dúvidas  ou  questões  oriundas  deste
Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E por estarem justos e contratados, firmam este Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

IPASSP-SM, aos..... (.........) dias do mês de ................. de 2016.

........................................................
Diretor-Presidente do IPASSP-SM

.....................................
CONTRATADA

FIM DO ANEXO I
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A Empresa___________________________________________________________________,
CNPJ  n°  ____________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o(a),  Sr.
(a)________________________________________________________________ portador da
Carteira  de  Identidade  n°  _________________,  CPF  n°  _______________,  com  sede  na
Rua/Av._____________________________________________________________  declara,
sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso VII da Lei n° 10.520 de 17 de julho de
2002,  que  cumpre com os requisitos de habilitação previstos no item 7 do edital  do
Pregão 01/2016.

Local e Data

Assinatura:__________________________________
Nome: 
RG: 
CPF: 

FIM DO ANEXO II
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ANEXO III

(    ) MICROEMPRESA - ME

(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

_______________________________________________________________________________
(razão social da empresa)
inscrita no CNPJ nº __________________________, por intermédio de seu representante contábil
o(a) Sr.(a)__________________________________________________________, portador da Carteira de
Identidade nº___________________, CPF nº __________________ , DECLARA, para fins de obter os
benefícios concedidos pela LeiComplementar nº 123/2006, que:
 Estamos enquadrados, na condição de __________________ (Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte) e que não estamos incursos das vedações a que se reporta o §4 do art. 3° da
Lei Complementar 123/06;
 Apresentamos a Receita Federal  anualmente a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais  da Pessoa Jurídica (DIPJ)  e/ou Declaração Anual  do Simples Nacional (DASM),  em
conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
 Conservamos em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovam a
origem das receitas e a efetivação das despesas,  bem assim a realização de quaisquer
outros atos ou operações que venham a modificar a situação patrimonial;
 Assumimos  o  compromisso  de  informar  imediatamente  a  Gerência  Administrativa  e
Financeira do IPASSP-SM qualquer alteração no Porte da empresa que venha ocorrer no
período de validade do Certificado emitido pelo CRC.
Estamos cientes de que a prestação de informações inverídicas nos sujeitará, juntamente
com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação
criminal e tributária relativas à falsidade ideológica (art. 299 do código Penal) e ao crime a
ordem tributária (art. 1º da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990).
Esta Declaração não exime a responsabilidade da empresa em informar, a qualquer tempo,
através de Declaração, alterações que tenha ocorrido em seu Porte.

Local, ______de __________de 2016.
__________________________________

Nome e Assinatura (representante contábil com inscrição CRC)

Observação: esta declaração deverá estar datada dos últimos 180 dias anteriores à data
da sessão de abertura dos Envelopes.

                                                                                  
Assinatura do contador(a) da empresa

FIM DO ANEXO III

EDITAL DE LICITAÇÃO
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO

___________________________________________________________________________________ ,
(razão social da empresa)

inscrita no CNPJ nº __________________________, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr.(a)  _________________________________________________________,  portador  da  Carteira  de
Identidade  nº__________________,  CPF  nº  __________________  ,  DECLARA,  para  fins  desta
licitação, e sob as penas da lei, que:
a) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos
termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações;

b)inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, bem
como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do § 2º
do artigo 32 da Lei nº 8.666/93;

c)não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
não emprega menor de dezesseis anos, nos termos do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.
Ressalva:  emprega  menor,  a  partir  de  quatorze  anos,  na  condição  de  aprendiz  (
);

d)não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de
empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento ao Art. 9 da Lei
Federal 8.666/93 ou lei que proíba;

Local, ______de __________de 2016.

_________________________________
Nome e Assinatura (representante legal)

FIM DO ANEXO IV
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ANEXO V 

PROPOSTA FINANCEIRA
Empresa:
Endereço:
CNPJ:
e-mail: 

Item Unid. Quant Descrição

Valor
Mensal

(R$)

Valor Total
(R$)

(12 meses)

1 Serv. 01

Link  de  acesso  dedicado  à  Internet  na
velocidade de 10 Mbit/s (dez megabits por
segundo), banda bidirecional simétrica (full-
duplex), entregue via fibra ótica, com 100%
de garantia da velocidade contratada para
download e upload.

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

2 Serv. 01

Software  e  Suporte  Técnico  de  servidor
com  funções  para  gerenciamento  da
conectividade  de  redes  e  prevenção  de
ameaças.

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

3 Serv. 01
Suporte  Técnico  para  Plataforma  de
Servidor de Virtualização e Backup remoto.

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

VALOR TOTAL - ITENS (1 + 2 + 3)  

a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente
licitação e,  que se vencedor deste certame,nos submeteremos ao cumprimento de seus
termos.

b)  A  validade  da  proposta  é  de  60  (sessenta)  dias  corridos,  contados  da  data  de
recebimento das propostas, conforme estipulado no edital.

Local, ______de __________de 2016.

__________________________________________
Nome e Assinatura (representante legal)

 CPF:
 RG:
 Cargo:

FIM DO ANEXO V
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PLANILHA DE QUANTITATIVO E ESTIMATIVA DE PREÇO

 

Item Unid. Quant Descrição

Valor
Mensal

(R$)

Valor Médio
Orçado

 (12 meses)
(R$)

1 Serv. 01

Link  de  acesso  dedicado  à  Internet  na
velocidade de 10 Mbit/s (dez megabits por
segundo), banda bidirecional simétrica (full-
duplex), entregue via fibra ótica, com 100%
de garantia da velocidade contratada para
download e upload.

2.000,00 24.000,00

2 Serv. 01

Software  e  Suporte  Técnico  de  servidor
com  funções  para  gerenciamento  da
conectividade  de  redes  e  prevenção  de
ameaças.

750,00 9.000,00

3 Serv. 01
Suporte  Técnico  para  Plataforma  de
Servidor de Virtualização e Backup remoto.

990,00 11.880,00

FIM DO ANEXO V  I
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ANEXO VII

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.1.Software  e  Suporte  Técnico  de  servidor  com  funções  para  gerenciamento  da
conectividade de redes e prevenção de ameaças

a) Capacidades globais
 Suporte para pelo menos 1.000 (mil) nós internos na rede;
 Deve ter capacidade para operar com pelo menos 3 (três) segmentos de redes distintas

fisicamente  através  de  portas  de  rede,  permitindo  configurar  WAN,  LAN  e  DMZ,
conforme a necessidade;

 Possuir suporte a pelo menos 254 (duzentos e cinquenta e quatro) endereços IP em
cada interface de rede;

 Suporte para montagem em rack de 19” (caso necessário);
 Instalação e configuração de toda a solução on site nas dependências do cliente com

técnicos qualificados;
 Possuir  mecanismo  anti-suicídio  para  a  administração  remota,  evitando  que  o

administrador perca o acesso ao appliance por uma configuração equivocada;
 Permitir a conexão simultânea de vários administradores;
 Deverá permitir backup das configurações local e remoto de forma automatizada;
 Auditoria de todas as ações realizadas na interface web, logon/logout, visualizações,

adições, edições e exclusões;
 Possibilitar  o  acesso  para  interface  de  configuração  e  administração  via  web  em

português, com total capacidade sobre os recursos e funcionalidades existentes;
 Garantia  e  atualizações  periódicas  do  software  durante  a  vigência  do  contrato  de

prestação de serviços;
 Documentação técnica, incluindo manuais de configuração, instalação e operação de

toda a solução proposta, todos em português.
 Licença para cadastramento de até 100 usuários.

b) Serviços básicos de rede
 Possuir serviço DHCP servidor e cliente para cada segmento de rede;
 Possui serviço DNS Cache local para Internet;
 Suportar protocolo NTP para sincronismo de relógio do  appliance, configurado com o

serviço ntp.br (a.ntp.br e b.ntp.br);
 Possuir estatística de utilização de CPU, memória, tráfego das interfaces de rede, bem

como o consumo de disco;
 Possuir capacidade de criar entradas ARP estáticas para fixação de endereço IP com

um MAC específico;
 Possibilidade de amarrar o endereço IP ao DHCP,  fixando um determinado IP para

aquele equipamento;
 Suporte a configuração de gatewaypadrão “master” e “slave”, com verificação do link de

comunicação alternando para aquele que estiver disponível.

____________________________________________________________________________________________________
Edital de Licitação - Pregão Presencial nº 01/2016

Parecer Licitatório nº 210/PGM/2016
Rua Venâncio Aires, nº 2035 - CEP: 97.010-005 - Santa Maria/RS - Fone (55) 3223-5963
http://www.ipasspsm.net                                           e-mail: administrativo@ipasspsm.net



IPASSP-SM

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA MARIA

c) Firewall (filtro de pacotes)
 Firewall baseado na tecnologia “PacketFiltering” ou filtro de pacotes;
 Suporte nativo para conexões já estabelecidas (stateful Connection);
 Permitir  a  implementação  de  pelo  menos  1.000  (mil)  regras  de  filtro  de  pacotes,

organizadas por grupos com descrição e possibilidade de ativar/inativar determinado
grupo de regras;

 Permitir a implementação de regras orientadas à objetos, tais como: grupo de serviços e
grupos de hosts/redes;

 Possibilitar regras específicas para pelo menos os protocolos GRE, TCP, UDP e ICMP;
 Possibilitar  regras específicas baseados no endereçamento de origem, destino e no

serviço utilizado em uma comunicação;
 Deve  ser  capaz  de  detectar  e  evitar  ataques  conhecidos  como:  IP  Spoofing,

PingofDeath, Buffer Overflow, SYN Flood;
 Implementarrecurso  de NAT (Network  Address  Translation)  tipoone-to-one  e  one-to-

many;
 Possuir recurso que permita redirecionamentos de portas (portforwarding).

d) VPN (Rede Privada Virtual)
 Deve permitir a criação de túneis VPN (Virtual Private Network) dos tipos:

-  Site-to-Site  (sob o protocolo  SSL ou IPSEC)  com capacidade para no mínimo 20
(vinte) túneis;

- Client-to-site(sob o protocolo PPTP MSCHAP v2) com capacidade para no mínimo 200
(duzentos) túneis.

e) Proxy cache e filtro de conteúdo
 Suporte  a  uso  de  filtro  de  conteúdo  por  domínio,  endereço  IP,  palavra-chave  ou

extensão de arquivo;
 Gerenciamento  de  regras  dos  filtros  de  conteúdo  por  grupos  de:  host,  usuários  e

horários, integrado com AD;
 Suporte à uso do  proxy transparente para o protocolo HTTP, de forma a dispensar a

configuração dos browsers das máquinas clientes;
 Possibilidade de visualizar relatório do conteúdo HTTP (navegação) que fora passado

pelo Proxy, visualizando o usuário (se autenticado) e/ou host (se transparente);
 Possibilidade de visualização de relatórios do conteúdo HTTP (navegação) por meses,

dias e horários, bem como a listagem dos sites mais acessados, listagem dos maiores
arquivos transferidos e números de bytes transferidos por host;

 Possibilidade de visualização, em tempo real, de consumo de banda, por host ou sub-
rede;

 Possibilidade de ordenação da visualização em crescente/decrescente do consumo de
banda, tempo real, por host ou grupo;

 Autenticação Integrada com Active Directory, transparente com SSO (Single SignOn);
 Capacidade de armazenar as atualizações do Windows Update e os principais antivírus

do mercado, bem como demais softwares a serem informados durante a implementação
e/ou durante a vigência do contrato,  com o intuito  de economizar banda para cada
atualização das estações de trabalho;

f) Balanceamento de carga através de múltiplos links
 Suporte  a  criação  de  várias  tabelas  de  roteamento,  de  acordo  com  cada  link  de

comunicação disponível;
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 Possibilidade de balancear o tráfego para cada link disponível, de acordo com as regras
de especificação: por origem, por destino e/ou serviço;

 Capacidade de proporcionar alta disponibilidade de acesso a Internet e da rede através
do  balanceamento  e  da  redundância  de  links  dos  equipamentos:  asseguram  a
estabilidade  na  conexão  em caso  de  perda  de  um dos  links  ou,  ainda,  que  todos
trabalhem para assegurar a continuidade de um determinado serviço.

g) Autenticação empresarial para Access Points wifi
 Fornecer serviço de autenticação do tipo RADIUS com certificação digital e validação

EAP-TLS com usuário e senha para os dispositivos Wireless;
 Capacidade de gerenciar o reconhecimento/conexão automática no momento da troca

de uma rede wireless para outra rede wireless distinta.

h) Controle de banda e QoS
 Capacidade de otimizar e priorizar  os tráfegos realmente importantes da instituição,

como, por exemplo, a priorização de videoconferências;
 Fornecer serviço de controle de banda e QoS (Qualityof Services)  que permita criar

regras para definir a velocidade máxima para determinado tipo de tráfego, baseado na
origem, destino ou serviço, bem como por grupos de hosts.

i) Monitoramento de rede e hosts
 Fornecer serviço de monitoramento de rede que apresente o tráfego entrante e sainte

gerado pelos hosts da rede com a especificação do uso dos protocolos;
 Fornecer serviço de monitoramento de hosts que verifica e armazena a disponibilidade

de determinados  hosts cadastrados, com relatório de informações detalhadas como:
disponibilidade e latência.

1.2. Link de acesso dedicado à Internet na velocidade de 10Mbit/s (dez megabits por
segundo), banda bidirecional simétrica (full-duplex), entregue via fibra ótica, com 100%
de garantia da velocidade contratada para download e upload.

 O link deverá ser disponibilizado já roteado em formato Ethernet, com pelo menos 8
(oito) endereçamento IPs válidos e fixo e configuração de DNS Reverso.

 CIR (garantia de banda): 100% para download e 100% para upload.                            
 ANS  (Acordo  de  Níveis  de  Serviço)  de  Disponibilidade:  99%  a.m.  (ao

mês).                       
 MTTR (prazo de atendimento no local): 02 horas.
 Garantia de funcionamento dos links de comunicação 24 horas por dia, todos os dias do

ano, com disponibilidade mínima de 99% por conexão operacional sendo monitorado
através de softwares disponibilizados pela CONTRATADA. 

 Garantir para, no mínimo, 99% dos pacotes, um tempo de resposta de, no máximo, 50
ms (cinquenta milissegundos) do ponto de entrega de Acesso Internet pelo menos dois
Pontos  de Troca de Tráfego no Brasil.  Entende-se por  tempo de resposta o tempo
necessário para um pacote de 64 bytes ir de um ponto a outro da rede e retornar. 

 Manter a inexistência de qualquer tipo de bloqueio na comunicação. Permitindo assim a
implementação de serviços, como videoconferência, VoIP, VPN, etc. 

 Fornecer  em  regime  de  comodato,  todos  os  equipamentos  necessários  para  o
funcionamento  dos  serviços  contratados,  incluindo  todos  os  custos  referentes  a
atualizações tecnológicas, substituição de equipamentos e suporte técnico.
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1.3 Suporte Técnico para Plataforma de Servidor de Virtualização

a) Requisitos técnicos de escopo para atendimento:
 Instalação e configuração do Sistema Operacional Citrix XenServer ou VMwareESXi
 Configurar e manter escopo para implementação de máquinas virtuais (VMs)
 Configurar e manter snapshots de VMs
 Configurar exportação/importação de VMs
 Realizar recovery de VMs (quando necessário)
 Realizar update do host de virtualização

b)Ambiente virtualização 
 Intalação configuração maquinas Plataformas Linux, Windows Server
 Active Direectory, Group Polices, File ans Storage Services
 Print Services
 Remote Descktop Services ( terminal Server)
 NLB ( Networking Load Balancing)
 Networkin Services (DHCP – DNS – RRAS)

c)  Backup remoto
 Área de armazenamento em ambiente de alta disponibilidade, externo às instalações

físicas da Contratante (origem), com capacidade de 50 (cinquenta) GB (gigabytes).

3. CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO

3.1. A contratada deverá disponibilizar:
 Central de Atendimento: Equipe NOC (Centro de Operação de Rede) para atendimento

24x7x365;                            
 Monitoramento proativo de indisponibilidade;                                   
 Monitoramento proativo para saturação de link e ataques;                                 
 Relatórios do uso da banda diário, semanal e mensal;                              
 Relatórios de disponibilidade de link;                                
 Painel na Web para acesso às informações de link de comunicação;                          
 Portal na Web para acesso às solicitações demandadas ao NOC;                                 
 Regras de firewall para prevenir ataques DDoS e uso indevido;
 Regras de QoS para priorizar os serviços críticos de negócios;

3.2. A Contratada deverá disponibilizar central de Atendimento Web:
 A  Contratada  deverá  manter  Central  de  Atendimento  Web  para  registro,

acompanhamento, resolução de problemas e esclarecimento de dúvidas.
 Cada  atendimento  deverá  possuir  um  identificador  único  para  facilitar  o

acompanhamento das soluções.
 A Central Web do Cliente deverá possibilitar pelo menos:

- Abertura / Acompanhamento de Chamados, regrados pelo SLA contratado.
- Documentações do Cliente (Contrato, Adendos, Documentos técnicos, etc….)
- Emissão / Reimpressão Boletos
- Impressão Notas Fiscais Emitidas 
- Extrato do Cliente (Financeiro, Uso Serviços, etc…)
-

4. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS
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A contratada deverá respeitar o seguinte ANS (ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS):
4.1. Prazos de atendimento para solicitações 
Os prazos de atendimento para solicitações dos serviços prestados, conforme tabela abaixo:

Situação
Escopo de atuação de atendimento

Global (1) Local (2) Específico (3)

1 - Resolução de Problemas - 
Parado

2 horas 5 horas 12 horas

2 - Resolução de Problemas - 
Prejudicado

6 horas 12 horas 16 horas

3 - Dúvidas e Informações 1 dia 1 dia 1 dia

4 - Ativação/Ampliação N/A 10 dias 5 dias

5 - Desativação N/A 10 dias 5 dias

6 - Troca de Endereço 20 dias 10 dias 5 dias

7 - Alteração de Configurações 5 dias 2 dias 2 dias

8 - Outras demandas 2 dias 5 dias 5 dias

1 – Resolução de Problemas - Parado 
 -Entende-se por “Funcionamento Paralisado” aquele que paralisa 50% (cinquenta por cento) 
ou mais das operações da empresa, 

2 – Resolução de Problemas - Prejudicado
- Entende-se por ”Funcionamento Prejudicado” aquele que paralisa menos de 50% (cinquenta 
por cento) das operações da empresa ou um serviço não-crítico”

Observações:
(*) Todos os tempos de atendimento são considerados em dias ou horas úteis;
(1) Escopo Global: é a demanda que impacta determinado serviço que envolve 90% ou
mais dos usuários da Contratante;
(2) Local: é a demanda que impacta determinado serviço que envolve menos de 90% dos
usuários da Contratante.
(3) Específico: é a demanda que impacta determinado serviço que envolve apenas um 
usuário.

FIM DO ANEXO VII
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EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016

(Usar Papel Timbrado da Licitante)

ANEXO VIII

FICHA DE VISITA TÉCNICA

Encaminhamos  o  Sr.  (nome  completo),  RG:  (______)  e  CPF:  (______),  como

representante

da empresa (razão social), CNPJ/MF: (_______), com sede em (município) – (UF), à

Rua/Av.  (endereçocompleto),  Fone:  (DDD)  (_____),  Fax:  (DDD)  (____),  e-mail

(________),  a  fim  de  efetuar  a  Visita  Técnica  prevista  no  Pregão  Presencial  n°

01/2016,  nos  locais,  datas  e  horários  abaixo  identificados,  a  fim de  se  inteirar

tecnicamente de todas as condições do ambiente do IPASSP-SM.

(Local e data)
(Nome do Representante Legal da Empresa)

(Cargo/Função)
Assinatura

________________________________________________________________________
Preencher de próprio punho no ato da Visita

1) Na Sede do IPASSP-SM: horário: ___h___min. – data: _____/_____/2016.

Atesto  que  todas  as  informações  obtidas  durante  as  Visitas  Técnicas  foram

suficientemente  esclarecedoras  para  que  a  empresa  que  estou  representando

esteja  plenamente  capacitada  para  formular  sua  Proposta  de  Preço,  bem como

executar os serviços objeto desta licitação, se vencedora do processo.

Assinatura

_________________________________________________________________________

Uso exclusivo do IPASSP-SM

Atesto, para efeito de validade junto ao processo, que o Sr. 

____________________________, compareceu na Visita Técnica nos locais mencionados, 

representando a empresa em tela.
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Carimbo e assinatura

FIM DO ANEXO VIII

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016

ANEXO IX

OPÇÃO PELA NÃO VISITAÇÃO

A empresa ________________________________________, CNPJ/MF: ______________________,

por  intermédio  de  seu(s)  representante(s)  legal(is),

_________________________________________,  RG:  _________________  e  CPF:

______________________, DECLARA(M), que OPTOU por NÃO REALIZAR A VISITAÇÃO TÉCNICA,

oferecida pelo IPASSP-SM. Assim, ao participar do certame, aceita as condições previstas no

instrumento  convocatório.  Declara  ainda  que,  caso  de  seja   vencedora  do  processo,

oferecerá os serviços solicitados não podendo alegar desconhecimento para abster-se de

qualquer obrigação.

_______________________, ___ de _________________ de 2016.

Ass.

Nome:

Cargo/Função:

FIM DO ANEXO IX
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