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COMPROVANTE DE RECEBIMENTO 
 
 
 
Recebi nesta data, o EDITAL do PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2015 - PROCESSO Nº 2131/2015, cujo 
objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a   implantação de rede Wi-Fi nos 
bairros (periféricos e zonas rurais), Vila Santa Isabel, Vila Boa Esperança, Bairro Turvo dos Almeidas, Vila 
Aparecida e Vila Nova Capão Bonito, visando ações de inclusão digital, para a Secretaria Municipal de 
Planejamento, deste município, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência do 
presente edital, cuja abertura se dará em 14 de maio de 2015, às 09:00 horas. 
 
 

Capão Bonito, ............ de ................... de 2015. 

 
 
 
 

NOME: .......................................................... 
 
 

RG: ............................................................... 
 
 
 

ASS: .............................................................. 
 
 
 

CARIMBO DA EMPRESA: 
 
 

 
 
 
 

Obs: Favor retornar este documento em mãos ou via e-mail (sem falta). 
editalcapaobonito@gmail.com 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2015  

 
PROCESSO Nº 2131/2015  

 
1 – PREÂMBULO 
1.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO torna público, para conhecimento dos interessados 
que, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Rua Nove de Julho, nº 690, 
Centro, será realizada licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO 
GLOBAL, regime de entrega PARCELADA, o qual será processado de acordo com o que determina a Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 039/2005, de 12 julho de 2005 e no que 
couber a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, além das Cláusulas e condições 
constantes neste Edital e seus respectivos Anexos. 
 
1.2 - Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº 01 - "PROPOSTA" e nº 02 - 
"DOCUMENTAÇÃO" serão recebidos pelo Setor de Licitações, localizado na Prefeitura do Município de 
CAPÃO BONITO, às 09:00 horas do dia 14 de maio de 2015. A sessão pública dirigida por Pregoeiro, se 
dará no mesmo dia e local, às 09:00 horas, nos termos das legislações supracitadas, deste edital e anexos.  
 
1.3 - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS: 
 
I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA; 
III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS; 
IV – MODELO DE DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO 
OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO; 
V – MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO; 
VI – MODELO DE DECLARAÇÃO – cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
VII - MINUTA DO CONTRATO; 
 
2 – DO OBJETO 
2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a implantação de rede 
Wi-Fi nos bairros (periféricos e zonas rurais), Vila Santa Isabel, Vila Boa Esperança, Bairro Turvo dos 
Almeidas, Vila Aparecida e Vila Nova Capão Bonito, visando ações de inclusão digital, para a 
Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo 
I – Termo de Referência do presente edital. 
 
3 – DO PREÇO 
3.1 - Estima-se o valor global desta licitação em R$ 294.625,00 (duzentos e noventa e quatro mil 
seiscentos e vinte e cinco reais), com base nos parâmetros dispostos no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
 
3.1.1 – Constituem parte integrante do edital, os Anexos I – TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES 
DOS ITENS; o anexo II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA; o anexo III – MODELO DE 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS; o anexo IV – MODELO DE 
DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS 
IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO; o anexo V – MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO; o anexo 
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VI – MODELO DE DECLARAÇÃO – cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; e, o 
anexo VII - MINUTA DO CONTRATO; 
 
3.2 – Os quantitativos e valores indicados no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, correspondem à média 
dos praticados no mercado e foram apurados para efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não 
vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e 
economicidade de sua proposta, atendidos os fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste ato 
convocatório. 
 
4 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
4.1 – A despesa correrá pelo seguinte Código de Despesa:  
Recurso Federal: Funcional Programática: 15.452.0006.1006 – categoria econômica: 4.4.90.52. 
Recurso Próprio: Funcional Programática: 15.452.0006.2019 – categoria econômica: 3.3.90.39. 
Todas do orçamento da Prefeitura Municipal de Capão Bonito-SP. 
 
5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1 - Somente poderão participar da presente licitação, empresas que atenderem às disposições deste edital. 
 
5.1.1 - A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar gozar dos benefícios da Lei 
Complementar n° 123/06, deverá comprovar seu porte mediante a apresentação de original ou cópia 
autenticada da comunicação legalmente exigida para os fins de reconhecimento da condição de ME ou EPP, 
devidamente registrada na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou de 
certidão expedida por tais órgãos em que conste a mencionada condição de ME ou EPP, devidamente 
atualizada. O referido documento deverá estar FORA dos envelopes nº 01 e 02. 
   
5.1.2 - Para efeitos de habilitação, todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de 
pequeno porte, deverão apresentar os documentos relacionados no item 8 deste edital. 
 
5.1.3 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será 
exigida para efeito de assinatura do contrato (LC nº 123, art. 42); 
 
5.1.4 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição (LC nº 123, art. 43, caput); 
 
5.1.5 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 
(dois) dias úteis, a contar da publicação da homologação 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 (LC nº 
123, art. 43, § 1º); 
 
5.1.6 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 5.1.5, implicará na decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;  
 
5.1.7 - Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por 
cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado 
por um dos membros da Comissão Permanente de Licitações no ato de sua apresentação; 
 
5.1.8 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 
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5.1.9 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como válidas 
as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas; 
 
5.1.10 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
  
5.1.11 - Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, 
execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, disposta no 
item 5.1.1; 
 
5.1.12 - O Pregoeiro diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos sites dos órgãos expedidores a fim 
de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico; 
 
5.1.13 - Caso se comprove a limitação de mercado ou o desinteresse das convidadas, fatos que serão 
consignados em ata pela Comissão, a licitação terá prosseguimento mesmo sem o comparecimento mínimo 
de 3 (três) concorrentes em condições de propor (art. 22, § 7º, da Lei Federal nº 8.666/93); 
 
5.1.14 - A concorrente poderá ser representada no procedimento licitatório por seu(s) representante(s) 
legal(is), ou por procurador munido de procuração, conforme consta do ANEXO V – MODELO DE 
PROCURAÇÃO, apresentada até o início da sessão de abertura dos envelopes. A falta de representante 
munido de procuração não impede a participação no certame, porém a concorrente não poderá exercer, no 
ato da sessão, os direitos que dependam da manifestação daquele representante; 
 
5.1.15 - Os documentos de habilitação serão acondicionados em envelope fechado, enunciando 
externamente os dados da licitação, conforme item 6.8; 
 
5.1.16 - A licitante fica obrigada a DECLARAR que não foi suspensa nem declarada inidônea para licitar em 
qualquer esfera da Administração Pública, bem como, que desconhece qualquer fato impeditivo de sua 
participação nesta licitação (modelo ANEXO IV). A referida declaração deverá estar FORA dos envelopes 
nº 01 e 02. 
 
5.2 - Será vedada a participação: 
 
5.2.1 – De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da 
Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93; 
 
5.2.2 – De quem estiver sob processo de falência; 
 
5.2.3 – De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Capão Bonito e quaisquer de seus órgãos descentralizados, nos termos do artigo 87, 
III da Lei 8.666/93; e 
 
5.2.4 – Sob a forma de consórcio. 
 
6 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 
6.1 - A empresa proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento 
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licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de credenciamento, identificar-se 
exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. 
 
6.2 - O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 
 
6.2.1 - Instrumento público de procuração com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, com prazo de validade em vigor; 
 
6.2.2 - Instrumento particular de procuração, nos moldes do ANEXO V, com poderes para formular ofertas e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, acompanhado de 
cópia de seu contrato social ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
 
6.2.3 - Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, cópia do 
respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente 
acompanhado de documentos de eleição dos administradores. 
  
6.3 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa no 
presente certame, sob pena de exclusão sumária das representadas. 
 
6.4 - A ausência do representante credenciado, em qualquer momento da Sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
 
6.5 - Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no processo administrativo pertinente à 
presente licitação. 
 
6.6 - Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados.  
 
6.7 - Encerrada a etapa de credenciamento, será apresentada a DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, de acordo com modelo contido no ANEXO III ao presente Edital. A 
referida declaração deverá estar FORA dos envelopes nº 01 e 02. 
 
6.8 - Em seguida proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e os 
documentos de habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que 
deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa: 

 
 

ENVELOPE 1 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2015 

PROPOSTA DE PREÇO 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 

 
 

ENVELOPE 2 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2015 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 
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7 - DA PROPOSTA DE PREÇO 
7.1 - Acompanha este ato convocatório, FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA – ANEXO II, que a 
licitante preencherá e inserirá no envelope nº 01. 
 
7.2 - Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios: 
a) dados cadastrais; 
b) assinatura do representante legal; 
c) indicação obrigatória dos preços unitários em reais; 
d) indicação do número do CNPJ, através da aposição do respectivo carimbo (na hipótese de não constar o 
mesmo no timbre da respectiva empresa licitante); 
e) indicação do número da qualificação do representante legal investido de poderes para firmar o termo de 
contrato referido no item 12; 
 
7.3 - Cada concorrente deverá computar, no preço que cotará, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação 
trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita. 
 
7.4 - Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da apresentação da 
proposta. 
 
7.5 - Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço o indicado no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA, desclassificando-se as propostas cujos preços o excedam ou sejam manifestamente 
inexequíveis (art. 40 X e 48 II e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93). 
7.6 - Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, que deverá ser 
comprovado pela Contratada e aprovado pela Contratante. 
 
7.7 - A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas deste edital e 
dos termos da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 039/2005 de 12 de Julho de 2005 e Lei Federal 
nº 8.666/93, no que couber, bem como demais normas complementares. 
 
7.8 - O prazo de eficácia da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo 
envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 
 
7.9 - A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-
á ao prazo de convocação previsto no art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
8 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
8.1 - Serão consideradas habilitadas as participantes que apresentarem documentos relativos a: 
 
8.1.1 - Habilitação Jurídica (art. 28 da Lei Federal 8.666/93): 
 
a) Ato de criação da licitante conforme o caso: 
a1) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova de diretoria em exercício; 
e 
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b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir. 
 
8.1.2 - Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei Federal 8.666/93): 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede da 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do contrato social; 
c) Certidões de regularidade fiscal das Fazendas Federal (Receita Federal e da Procuradoria Geral da 
República), Estadual e Municipal da sua sede, emitidas pelos órgãos arrecadadores; e 
d) Certidões negativas de débito relativo à Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); 
d) Atestado(s), firmado por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa 
licitante fornece ou já forneceu satisfatoriamente o item do objeto desta licitação; 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovante de inexistência de débitos inadimplidos 
permanente a Justiça do Trabalho – Lei nº 12.440 de 07 de Julho de 2011. 
 
8.1.3 - Qualificação Econômico-financeira (art. 31 da Lei 8.666/93) 
a) Certidão Negativa de Falência expedida pelo Distribuidor da sede do licitante, com data de emissão 
anterior à data da entrega das propostas de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias; caso não haja prazo hábil 
para a expedição da mesma, em virtude da exiguidade do prazo de abertura do pregão, poderá ser entregue 
o protocolo do requerimento da Certidão junto ao Cartório; no entanto, a adjudicação do objeto e 
homologação do processo, bem como a assinatura do contrato, só se efetuará, após a apresentação da 
Certidão, constituindo-se pré-requisito para tal, sob pena de desclassificação do licitante, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas neste edital. 
a.1)   As empresas com sede em outras unidades da Federação deverão apresentar certidão emitida pelo 
Órgão Competente do Poder Judiciário da unidade de origem, indicando os cartórios distribuidores de 
falência. 

8.1.4 - Declaração da licitante de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 
nos moldes do Anexo VI. 
 
8.1.5- Habilitação Técnica: 
a) - Comprovação de que a empresa possui, em seu quadro permanente, na data da licitação, profissional(ais) de nível 
superior, detentor(es) de registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA). 
b) - Atestado de Visita Técnica devidamente assinado por servidor designado da Prefeitura Municipal 
de Capão Bonito; 
 
8.2 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
8.2.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer 
processo de cópia autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial, devendo os documentos, 
preferencialmente ser relacionados, separados e colacionados na ordem estabelecida neste Edital. 
 
8.2.2 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não 
constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade de 06 (seis) meses, 
a contar de sua expedição. 
 
8.2.3 - Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu representante legal 
ou procurador, com identificação clara do subscritor. 
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8.2.4 - A aceitação dos documentos obtidos via Internet, ficará condicionada à confirmação de sua validade, 
também por esse meio, pela Equipe de Apoio ao Pregoeiro. 
8.2.5 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente com o nº 
do CNPJ e endereço respectivo. 
 
8.2.6 - Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se a licitante for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial. 
 
8.2.7 - Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal forma 
que não possam ser entendidos. 
 
8.2.8 - DA VISITA TÉCNICA: 
 
a) - Os LICITANTES interessados em participar do certame deverão fazer a visita técnica à área 
destinada à execução do OBJETO; 
 
b) - As visitas técnicas serão acompanhadas por funcionário designado pela Secretaria Municipal de 
Planejamento e os interessados deverão manifestar interesse em participar da visita, mediante requerimento 
por escrito, protocolado nesta prefeitura, a ser encaminhado à Secretaria até um dia antes do certame. 
 
9 - DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
9.1 - O Pregão realizar-se-á de acordo com a legislação vigente, as disposições já consignadas no presente e 
as que seguem: 
 
9.2 - No dia, hora e local designado neste edital, as proponentes deverão comprovar ao Pregoeiro a 
representação para a prática dos atos do certame, nos termos da cláusula 6.1. deste edital. 
 
9.3 - Aberta a sessão pública do Pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento dos 
representantes das empresas interessadas, serão recebidos pelo pregoeiro os envelopes PROPOSTA DE 
PREÇO e DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO. 
 
9.4 - Após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
9.5 - Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes serão rubricados pelos membros da Equipe de 
Apoio, Pregoeiro e representantes das empresas.  O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes nº 1 
(PROPOSTA DE PREÇO), e seus conteúdos analisados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no que tange a 
sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório. 
 
9.6 - Serão desclassificadas as propostas, que não atenderem as exigências essenciais deste edital e seus 
anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria sessão pela proponente, por 
simples manifestação de vontade de seu representante. 
9.7 - As demais propostas serão classificadas, provisoriamente, em ordem crescente de preços. 
 
9.8 - Havendo empate nos preços ofertados nas propostas escritas, será realizado sorteio para fins da 
classificação e composição da lista classificatória. 
 
9.9 - Definida a classificação provisória, será registrada na ata da sessão pública o resumo das ocorrências 
até então havidas, consignando-se o rol de empresas participantes; preços ofertados e propostas 
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eventualmente desclassificadas e a fundamentação para sua desclassificação e a ordem de classificação 
provisória. 
 
9.10 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances verbais aos representantes 
das licitantes cujas propostas estejam classificadas no intervalo compreendido entre o menor preço e o preço 
superior àquele em até 10% (dez por cento), repetindo-se o procedimento para cada uma das propostas 
classificadas na forma do item 9.9. 
 
9.11 - Quando não forem verificadas no mínimo três propostas de preços nas condições definidas no subitem 
anterior, serão chamadas a dar lances verbais os representantes das empresas que apresentaram as 
melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços ofertados. 
 
9.12 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas as sucessivas 
classificações provisórias, até o momento em que não sejam ofertados novos lances de preços menores aos 
já existentes.   
 
9.13 - Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores ao último lance que tenha sido anteriormente 
ofertado, bem como dois lances do mesmo valor, prevalecendo, nesse caso, aquele que foi ofertado primeiro. 
 
9.14 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 
penalidades constantes deste edital. 
 
9.15 - Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à classificação definitiva das 
propostas, exclusivamente pelo critério de menor preço unitário, consignando-a em ata. 
 
9.16 - Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço alcançado, com os parâmetros 
de preços definidos pela Administração. 
 
9.17 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que ofertou o menor preço para que seja 
obtido preço melhor.  
 
9.18 - Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentação para 
habilitação da empresa classificada em primeiro lugar. 
 
9.19 - Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta e/ou contrariando qualquer 
dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará a proponente inabilitada. 
 
9.20 - Sendo considerada inabilitada a proponente, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o 
Pregoeiro prosseguirá na abertura do envelope de documentação de habilitação da proponente classificada 
em segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de uma empresa classificada, 
sem prejuízo de nova análise e negociação dos preços ofertados. 
9.21 - Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante classificada e habilitada, 
será declarada vencedora do certame, abrindo-se, neste momento, a oportunidade para manifestação da 
intenção de interpor recurso às licitantes, nos termos da cláusula 10 deste instrumento. 
 
9.22 - Na ausência de recursos, o objeto será adjudicado pelo pregoeiro e encaminhado o processo à 
Autoridade competente para homologação do certame.  
 
9.23 - No caso de interposição de recursos, após o julgamento, o objeto será adjudicado e o certame 
homologado pela Autoridade competente. 
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9.24 - Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes desclassificadas poderão 
ser devolvidos aos seus representantes na própria sessão, salvo se houver, no momento oportuno, 
manifestação de interesse de interpor recurso, hipótese em que ficarão retidos com o Pregoeiro, até ulterior 
deliberação. Os envelopes das licitantes classificadas não declaradas vencedoras do certame, permanecerão 
sob custódia do Pregoeiro até o efetivo cumprimento da obrigação pela proponente adjudicatária. 
 
9.25 - Da sessão pública deste Pregão, lavrar-se-á ata circunstanciada na qual serão registrados todos os 
atos praticados, a qual, após ciência dos interessados, deverá ser assinada pelo pregoeiro, demais membros 
da Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes. 
 
9.26 - No caso das microempresas e empresas de pequeno porte proceder-se-á conforme descrito no item 5, 
subitem  5.1.5, dando seqüência à abertura dos envelopes mesmo que estas apresentem alguma falha, 
omissão ou irregularidade na documentação de regularidade fiscal.   
 
9.27 - Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios, as informações dispostas no 
item 8 deste edital.  
 
9.28 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e 
empresas de pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 123, art. 44, caput): 
 
9.29 - Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 05% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada (LC n° 123, art. 44, § 2º);  
 
9.30 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela mais bem classificada no certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado (LC n° 123, art. 45, inc. I); 
 
9.31 - Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no 
prazo máximo de 1 (um) dia útil, após a notificação formal da classificação provisória. 
 
9.32 - A nova proposta deverá ser apresentada no formato exigível neste edital, inserida em envelope 
fechado, com a indicação dos seguintes dados: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO 
ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2015 
RAZÃO SOCIAL da Micro e Pequena Empresa 

 
9.33 - Se houver equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.29, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar melhor oferta (LC n° 123, art. 45, 
inc. IV); 
 
9.34 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exerça seu direito de 
cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem no limite 
disposto no item 9.29, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito (LC n° 123, art. 45, inc II); 
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9.35 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a proposta melhor classificada não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 
9.36 - Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, 
observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas proposta de 
preço inferior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (LC 
n° 123, art. 45, § 1º). 
 
9.37 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  
 
10 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
10.1 - Declarada a vencedora, as proponentes presentes poderão manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação das razões e de 
igual prazo para as contra-razões, contados a partir do término do prazo da(s) recorrente(s), 
independentemente de qualquer comunicado, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 
 
10.2 - As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto ao Setor de Licitações, no 
endereço indicado no preâmbulo do presente, nos dias úteis, das 9:00 às 17:00 horas, sob pena de 
configurar-se a desistência da intenção de recurso manifestada na sessão pública. 
 
10.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante na sessão pública do pregão importará a 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
 
10.4 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à autoridade competente. 
 
10.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
11.1 - Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária 
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a 
Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por 
meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
11.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informação, a Adjudicatária será notificada 
para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação 
das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.   
 
11.3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a 
situação regular de que trata o subitem 11.1, ou se recusar a assinar o contrato, serão convocados, pela 
ordem de classificação das propostas, as demais licitantes classificadas, com vistas à celebração da 
contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções à empresa faltante. 
 
11.4 - A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, 
comparecer para assinar o termo de contrato. 
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11.5 - A Administração poderá obrigar a Contratada a corrigir ou substituir, à suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto do contrato, se verificar incorreções relacionadas à quantidade e qualidade dos produtos 
contratados. 
 
11.6 - O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as 
consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato convocatório. 
 
11.7 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, ou até quando perdurar o saldo 
de combustíveis estabelecidos no anexo I – Termo de Referência do edital do presente certame licitatório. 
 
11.8 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) 
do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
11.9 - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 
que lhe forem exigidas na licitação. 
 
11.10 - Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de regularidade 
fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, previamente à assinatura 
do contrato, a regularidade fiscal, no prazo de dois dias úteis a contar da publicação da homologação do 
certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, sob pena de a contratação não se realizar, 
decaindo do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
 
11.11 - Não ocorrendo a regularização prevista no subitem anterior, facultar-se-á à Administração: 
a) a retomada, em sessão pública, dos procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício 
do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de 
pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.29;  
b) a revogação da licitação (LC n° 123. art. 43, § 2º). 
 
12 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
12.1 – A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei 
Federal n° 8.666/93. 
12.2 – A Administração rejeitará o objeto em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal n° 8666/93). 
12.3 – A CONTRATADA deverá fornecer os itens objeto do presente certame, de forma parcelada, dentro dos 
padrões exigidos na descrição dos produtos e no Anexo I – Termo de Referência do presente edital, após a 
adjudicação, cujas ordens de serviços, serão expedidas pelas Comissões de Recebimento de Materiais e 
Serviços da respectiva Secretaria, ou servidor(es) por ela(s) designado(s). 
 
13 - DO PAGAMENTO 
13.1 - O pagamento devido à Contratada será efetuado em até 30 (trinta) dias, do mês subseqüente ao mês 
anterior de fornecimento, após a aceitação da Nota Fiscal na Divisão de Contabilidade correspondente ao 
fornecimento dos itens, de acordo com as especificações do objeto desta licitação pelo sistema de depósito 
em conta corrente, a qual deverá ser indicada pela licitante vencedora, descontados os encargos sociais, 
conforme Legislação vigente. 
 
14 – DAS SANCÕES 
14.1 - A inabilitação de licitante classificada, apesar da declaração apresentada por força do subitem 6.7 
deste instrumento, implicará na aplicação de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor da 
proposta, sem embargo da imposição das demais sanções cabíveis. 
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14.2 - As licitantes sujeitar-se-ão, também, à imposição da mesma multa mencionada no item anterior se, por 
ato ou omissão de seu representante, provocar tumulto na sessão de pregão ou retardar o procedimento 
licitatório, ou ainda, desistir do lance ofertado. 
 
14.3 - Pelo descumprimento do Contrato, a Contratada sujeitar-se-á às penalidades adiante especificadas, 
que serão aplicadas pela Prefeitura do Município de Capão Bonito, e só serão dispensadas nas hipóteses de 
comprovação anexada aos autos pela Contratada da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento 
das condições ajustadas ou de manifestação da unidade requisitante informando que o ocorrido derivou de 
fatos imputáveis à Administração. 
 
14.4 - À Contratada total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 
87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber: 
a) advertência, nas hipóteses de execução irregular do contrato, de que não resulte prejuízo para a 
Contratante; 
b) multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de 
inexecução do contrato, com ou sem prejuízo para a Contratante; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o município de 
Capão Bonito por prazo não superior a cinco anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou de 
inexecuções de que resulte prejuízo para a Contratante; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de 
ilícito penal. 
 
14.5 - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. 
14.6 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 
14.7 - Nos casos de inexecução parcial ou total do ajuste é cabível a aplicação de suspensão temporária para 
licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da 
Lei Federal 10.520/02. 
14.8 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data da intimação do interessado.  
14.9 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis, contados da 
data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 
15 – DAS INFORMAÇÕES 
15.1 - As informações administrativas relativas ao presente certame poderão ser obtidas junto ao Setor de 
Licitações, por escrito, no endereço indicado no preâmbulo deste instrumento, das 9:00 às 16:00 horas, até 
48 horas da data marcada para a abertura do certame. As respostas serão encaminhadas via fax à todas as 
empresas que retiraram o Edital e farão parte integrante do processo administrativo. 
 
16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante o Setor de Licitações a licitante 
que não o fizer até o segundo dia útil da data fixada para o recebimento das propostas, nos termos do artigo 
41 parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93. 
16.2 - Caberá ao Pregoeiro e à equipe de Apoio decidir sobre a impugnação. 
16.3 - Quando o deferimento da impugnação, implicar alteração do edital, capaz de afetar a formulação das 
propostas será designada nova data para a realização do certame. 
16.4 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante, não a impedirá de participar deste Pregão. 
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17.5 - Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão retirá-los, na 
Prefeitura Municipal de Capão Bonito, no horário de expediente, até o último dia útil que antecede a data de 
abertura da Licitação, mediante o pagamento da quantia de R$ 10,00 (Dez reais), através de Guia de 
Arrecadação ou gratuitamente pelo site www.capaobonito.sp.gov.br. 
16.6 - Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da proposta implica na aceitação de todas as 
condições estabelecidas neste Edital, não podendo invocar nenhum desconhecimento, como elemento 
impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do ajuste. 
16.7 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento de todas 
as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de diligência destinada a esclarecer a 
instrução do processo (§ 3° do artigo 43 da Lei 8666/93). 
16.8 - A Prefeitura do Município de Capão Bonito poderá, a qualquer tempo, motivadamente, revogar no todo 
ou em parte a presente licitação. 
16.9 - O foro eleito para dirimir controvérsias concernentes ao contrato será o foro da Comarca de Capão 
Bonito/SP. 
 

Capão Bonito, 23 de abril de 2015. 
 
 
 
 
 
 

Dr. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS 
Prefeito Municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2015 
 

PROCESSO Nº 2131/2015 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 

Objeto: Implantação de rede Wi-Fi nos Bairros (Periféricos e Zona Rural) Vila Santa 
Isabel, Vila Boa Esperança, Bairro Turvo dos Almeida, Vila Aparecida e Vila Nova 
Capão Bonito, visando ações para Inclusão Digital para a Secretaria Municipal de 
Planejamento, deste município, conforme especificações constantes do Anexo I – 
Termo de Referência do presente edital. 
 
 

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS OBRIGATÓRIOS 

 
MÓDULO TRANSCEPTOR CENTRAL (Ponto-Multiponto) AU (Access Unit) 

 
Equipamento Wireless Ponto Multiponto Rádio Base – 5.4GHz, 5.8GHz ou 4.9GHz 
O sistema Wireless Outdoor deve operar na Faixa de frequência de 5.4GHz ou 5.8GHz ou 4.9GHz conforme 
padrões estabelecidos pela ANATEL; 
Caso o equipamento ofertado seja para a faixa de frequência de 5.4 GHz, o equipamento deverá possuir 
mecanismo de seleção dinâmica de frequência (DFS) segundo características estabelecidas pela resolução 
506 da ANATEL de 01 julho de 2008.  
O equipamento proposto deverá possuir mecanismo de automático controle de potencia. 
A estação radio base deverá operar com largura de canal de transmissão de 10 e 20 MHz.  
O modo de operação da estação radio base deverá ser do tipo TDD (Time Division Duplex).  
A estação radio base deverá ser capaz de operar ainda em condições de NLOS (Non Line of Sight) ou sem a 
existência de visada direta entre a unidade base e remota, OLOS (Optical Line of Sight) onde somente se 
tem a visada ópticas entre unidade base e remota e em condição de LOS (Line of Sight) com a existência de 
visada direta entre as unidades base e remota.  
A Estação Radio Base deverá ainda ser capaz de implementar sistema de priorização com 2 filas, 
diferenciando Alta e Baixa prioridade.  
Deverá reter a configuração mesmo após o desligamento, ‘Reset’ ou falha na alimentação;  
Deverá apresentar um MTBF mínimo de 10 anos;  
Operar permitindo uma cobertura de no mínimo 15 km em LOS;  
O sistema Ponto-Multiponto oferecido deve possuir mecanismo intrínsecos de proteção contra 
Interferência;  
O sistema ofertado deve possuir analisador de espectro integrado, como recurso para identificar potenciais 
fontes de interferência;  
O sistema Ponto-Multiponto oferecido deve possuir uma sensibilidade mínima para operação de -91dBm;  
O sistema Ponto-Multiponto oferecido deve ser constituído de antenas painéis setoriais de 60º, 90º ou 
120º;  
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A largura de banda efetiva mínima de cada setor deverá atingir um throughput de 30 Mbps por setor, 
podendo ser utilizada a soma de throughput de setores sobrepostos. 
Cada Ponto de Acesso deve permitir a conexão simultânea de até 25 CPEs por setor, podendo ser utilizada 
a soma de setores sobrepostos. 
Permitir o reset para retornar à configuração de fábrica;  
Ter proteção contra descargas elétricas e atmosféricas, integrado ou externo;  
Atender padrão de comunicação de dados para VLAN, baseado na norma IEEE 802.1q.  
A estação de rádio base deverá tratar de forma automática e dinâmica a Modulação do Sistema e a 
Potência de transmissão para cada estação remota, objetivando a maximização do desempenho do 
sistema;  
O equipamento deverá possuir mecanismo de proteção de acesso a console e/ou telnet através de senhas;  
O equipamento deverá possuir software que permita configuração e manutenção do equipamento 
localmente e remotamente;  
Atender padrão de comunicação de dados para priorização de tráfego por VLAN, DSCP / IP Precedence, por 
porta (TCP e UDP) e por IP.  
O equipamento deverá ter capacidade para filtragem por VLAN ID, para tráfego de forward e relay, 
podendo ser utilizado equipamento externo para tal (equipamento este que deverá fazer parte da 
solução);. 
 
O equipamento deverá ter capacidade de implementação de VLAN Q-in-Q, podendo ser utilizado 
equipamento externo para tal (equipamento este que deverá fazer parte da solução);. 
O equipamento deverá possuir controle para limitação de multicast e broadcast Embutido ou utilizando-se 
de equipamento externo (equipamento este que deverá fazer parte da solução);  
Cada setor deverá ter a capacidade de processamento não inferior a 40.000pps (Pacotes Por Segundo), 
podendo ser utilizada a soma de processamento dos setores sobrepostos.  
O sistema Ponto-Multiponto deve permitir a configuração de uma VLAN específica para fins de 
gerenciamento do sistema Ponto-Multiponto;  
O sistema Ponto-Multiponto deverá suportar no mínimo 1000 endereços MAC;  
Deverá possuir interface de gerenciamento via GUI (http, snmp) ou (telnet e snmp) com capacidade de 
gerenciar o equipamento local e remoto; 
A estação radio base deverá implementar criptografia de dados por hardware do Tipo AES com chave de 
128 bits e FIPS 197; 
Deverá possuir mecanismo de configuração automática de canal de operação conforme resultado da 
analise de espectro.  
A estação radio base deverá permitir o upgrade de software através de FTP e/ou TFTP de forma remota.  
A estação radio base deverá possibilitar o upload e download da configuração através de FTP e/ou TFTP.  
A estação radio base deverá ser do tipo outdoor com certificação IP-67, e deverá ser alimentado através de 
PoE, que deverá ser fornecido juntamente com a solução.  
A unidade de fonte PoE deverá ser capaz de conectar-se ao modulo externo através de cabo STP Cat 5e, 
com distancia mínima de 90 mts.  
A alimentação da unidade PoE deverá ser 110/220 VAC  
Deverá possuir interface de conexão ethernet do tipo 10/100 BaseT ( RJ-45 ).  
Os elementos deverão ser destinados à instalação externa, sem a necessidade de caixas herméticas 
adicionais ou abrigo, com exceção aos módulos de alimentação, que poderão ser instalados em ambiente 
interno;  
O sistema Ponto-Multiponto deverá contar com recurso de autenticação da interface aérea, baseada no 
endereço físico da CPE (endereço MAC) configurada pelo operador, de forma a restringir e controlar o 
acesso ao sistema de RF;  
O sistema Ponto-Multiponto deverá possuir interface de configuração e gerenciamento Gráfico amigável; 
O sistema Ponto-Multiponto deverá possuir modulação especifica para tráfego multicast. 
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MÓDULO TRANSCEPTOR REMOTO (Cliente) SU (Subscriber Unit) 
 
As unidades remotas receberão sinal dos setores ponto-multiponto, especificados no Capitulo X deste 
termo de referência, portanto deverão ser totalmente compatíveis com os setores especificados. As 
unidades remotas deverão atender as seguintes especificações técnicas mínimas:  
Caso o equipamento ofertado seja para a faixa de frequência de 5.4 GHz, o equipamento deverá possuir 
mecanismo de seleção dinâmica de frequência (DFS) segundo características estabelecidas pela resolução 
506 da ANATEL de 01 julho de 2008.  
As unidades remotas deverão operar na faixa de frequência 5.4GHz ou 5.8GHz ou 4.9GHz conforme 
estabelecido pela ANATEL.  
O equipamento proposto deverá possuir mecanismo de automático controle de potencia (ATPC – 
Automatic Transmit Power Control).  
A unidade remota deverá ainda operar com largura de canal de transmissão de 10 e 20 MHz.  
O modo de operação da unidade remota deverá ser do tipo TDD (Time Division Duplex).  
 
Deverá também operar com método de modulação OFDM em modulações BPSK, QPSK, 16QAM e 64QAM.  
Atender padrão de comunicação de dados para priorização de tráfego por VLAN, DSCP / IP Precedence, por 
porta (TCP e UDP) e por IP.  
Cada uma das unidades remotas deverão possuir taxa de transmissão mínima de 5.9 Mbps para Download 
e 3.9 Mbps para Upload com capacidade de expansão sem a necessidade de substituição do hardware.  
A unidade remota deverá implementar criptografia de dados por hardware do Tipo AES com chave de 128 
bits e FIPS 197. 
A unidade remota deverá permitir o upgrade de software através de FTP e/ou TFTP de forma remota.  
A unidade remota deverá também possibilitar o upload e download da configuração através de FTP e/ou 
TFTP.  
A unidade remota deverá ser do tipo outdoor com certificação IP-67, e deverá ser alimentado através de 
PoE, que deverá ser fornecido juntamente com a solução.  
A unidade de fonte PoE deverá ser capaz de conectar-se ao modulo externo através de cabo STP Cat 5e e 
com distancia mínima de 90 mts.  
A alimentação da unidade PoE deverá ser 110/220 VAC  
Deverá possuir interface de conexão ethernet do tipo 10/100 BaseT ( RJ-45 ).  
A unidade remota deverá possuir analisador de espectro integrado.  
Deverá possuir uma interface Ethernet 10/100 BaseT Full Duplex, com conector RJ-45;  
Deverá reter a configuração mesmo após o desligamento, ‘reset’ ou falha na alimentação;  
Deverá apresentar MTBF mínimo de 8 anos;  
O equipamento indoor (se aplicável) deverá atender sua respectiva especificação de desempenho sem 
qualquer prejuízo de suas funções, entre as seguintes condições de temperatura e umidade: de 0º à 40º, 10 
a 95%;  
Deverá ser totalmente transparente a qualquer protocolo de rede (por ex.: IP, TCP, UDP, SMTP, TELNET, 
SNMP, TELNET, FTP, TFTP, etc.);  
Os equipamentos de radio deverão apresentar dispositivo(s) de proteção contra descargas elétricas 
atmosféricas, embutidas ou externas;  
A lista de materiais para instalação do equipamento deverá incluir os cabos referentes à alimentação dos 
equipamentos;  
A lista de materiais para instalação do equipamento deverá incluir as ferragens para fixação do rádio 
outdoor e das antenas, quando aplicável;  
A lista de materiais para instalação do equipamento deverá incluir os cabos e conectores referentes à 
interligação entre as unidades indoor e a outdoor do rádio, quando aplicável, bem como os cabos e 
conectores necessários para a interligação da unidade outdoor com a antena, quando aplicável.  
O equipamento deverá permitir o transporte dos protocolos FTP, TFTP, SMTP, HTTP, SNTP, UDP e TCP;  
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A unidade remota deverá permitir a configuração da taxa máxima de transmissão de dados (MIR) e garantia 
de banda (CIR) por sentido (“upstream” e “downstream”). 
O equipamento deverá possuir no mínimo 8 tipos de modulações diferentes;  
O equipamento deverá possuir espaçamento de canais de 10Mhz e 20Mhz;  
O equipamento deverá possuir controle para limitação de multicast e broadcast embutido ou utilizando-se 
de equipamento externo, desde que este faça parte da solução;  
O equipamento deverá possibilitar o recebimento de IP via DHCP ou IP fixo;  
O equipamento deverá fazer a marcação com tag VLAN dos frames não-marcados que cheguem pela 
interface cabeada ethernet, podendo também transmitir frames já marcados com VLAN tag;  
O equipamento deverá ter capacidade de implementação de Q-in-Q, podendo ser agregado equipamento 
externo para tal. 
 
O equipamento deverá ter capacidade de implementação de até 6 regras para marcação de tags de VLAN 
distintos, podendo ser agregado equipamento externo para tal. 
 

MODULO TRANSCEPTOR PONTO A PONTO SEM VISADA – BU (Bridge Unit) 
 
Faixa de Operação: O sistema deverá operar nas faixas de 5.8GHz ou 5.4GHz, de acordo com os requisitos 
da resolução da ANATEL;  
O sistema deve permitir operação em situações de LOS, NLOS e nLOS;  
Os módulos devem possuir a opção de utilização com antena integrada ou conectorizada;  
O sistema deve utilizar modulação adaptativa e OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). 
Resolução Mínima do Canal da Banda: 10, 20 e 40Mhz. 
Enlace PTP deverá possuir taxa de transmissão mínima de 70Mbps. 
O equipamento deve suportar modulação BPSK, QPSK,16QAM e 64QAM.  
O sistema ofertado deve possuir analisador de espectro integrado, como recurso para identificar potenciais 
fontes de interferência;  
O receptor deverá possuir sensibilidade mínima para enlace de -92 dBm. 
O sistema deve possuir mecanismo de DFS dinâmico, que realize a troca automática de canal de 
transmissão em função de interferência de radar 
Ter imunidade à chuva, neblina e poluição; Ter proteção contra descargas de raios;  
O sistema Ponto-a-Ponto deve implementar priorização de tráfego baseada em IEEE 802.1p;  
Os módulos de rádio utilizados no sistema devem possuir alimentação PoE;  
Os módulos devem possuir interface de rede 10/100Base T, half/full duplex; 
O equipamento deverá permitir seu alinhamento através de leds 
Os elementos deverão ser destinados à instalação externa, sem a necessidade de caixas herméticas 
adicionais ou abrigo, com exceção dos módulos de alimentação, que poderão ser instalados em ambiente 
interno;  
O equipamento outdoor deve trabalhar dentro da seguinte faixa de temperatura: -40° C to +55° C;  
O sistema deverá possuir criptografia por hardware, com opção para padrão AES e FIPS197;  
O sistema Ponto-a-Ponto deverá ser compatível com protocolo de gerência SNMP;  
O sistema ofertado deverá permitir atualização da versão de software dos rádios de maneira remota, a 
partir de um ponto central da rede;  
Todos os equipamentos de RF que compõem o sistema Ponto-a-Ponto deverão possuir Certificado de 
Homologação expedido pela ANATEL;  
O sistema Ponto-Multiponto oferecido deve possuir mecanismo intrínsecos de proteção contra 
Interferência;  
Atender padrão de comunicação de dados para VLAN, baseado na norma IEEE 802.1q.  
Atender padrão de comunicação de dados para priorização de tráfego por VLAN, DSCP / IP Precedence, por 
porta (TCP e UDP) e por IP.  
O sistema deverá ter capacidade de implementação de Q-in-Q 
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O equipamento deverá possuir controle para limitação de multicast e broadcast Embutido ou utilizando-se 
de equipamento externo (equipamento este que deverá fazer parte da solução);  
Cada enlace deverá ter a capacidade de processamento não inferior a 40.000pps (Pacotes Por Segundo), 
podendo ser utilizada a soma de processamento de enlaces sobrepostos.  
O sistema PTP deve permitir a configuração de uma VLAN específica para fins de gerenciamento; 
Deverá possuir interface de gerenciamento via GUI (http, snmp) ou (telnet e snmp) com capacidade de 
gerenciar o equipamento local e remoto.  
Deverá possuir mecanismo de configuração automática de canal de operação conforme resultado da 
analise de espectro.  
 
Deverá ser do tipo outdoor com certificação IP-67, e deverá ser alimentado através de PoE, que deverá ser 
fornecido juntamente com a solução.  
 

Rádios WI-FI – Banda Simples 
O equipamento deverá operar na frequência de 2.4GHz. 
O equipamento deverá operar com espaçamento de banda de 20 e 40MHz. 
O equipamento deverá suportar no mínimo 250 usuários por base, podendo ser utilizada a soma de setores 
sobrepostos. 
O equipamento deverá suportar 450Mbps de data rate, podendo ser utilizada a soma de setores 
sobrepostos. 
A interface ethernet do equipamento deverá ser 10/100/1000Mbps 
O equipamento deverá ser composto por antenas OMNI. 
A potência de transmissão na saída da porta da antena deverá ser de 25dBm. 
O equipamento deverá operar no padrão MIMO 3x3:3 
O equipamento deve suportar VLAN 802.1q. 
O equipamento deve suportar no mínimo 16 VLANs. 
O equipamento deve suportar VLAN QinQ. 
O equipamento deve suportar VLAN de gerencia, diferenciando VLAN de gerencia da VLAN de dados. 
O equipamento deverá ter capacidade de isolar os clientes wireless associados na mesma base. 
O equipamento deverá ter capacidade de roteamento. 
O equipamento deverá funcionar consistentemente depois de se recuperar de certas condições, tais como 
falta de energia elétrica, falhas de software, erros de hardware e qualquer outra condição anormal que faça 
o equipamento reiniciar. 
O equipamento deverá ter capacidade de atualização de firmware pela rede. 
O equipamento deverá ser capaz de ser configurado/gerenciado via HTTPS e SNMPv2c 
O equipamento deverá funcionar com umidade de 0% a 95% sem condensação. 
O equipamento deverá ter proteção IP68. 
O equipamento deverá funcionar de -40ºC a 55ºC 
O equipamento deverá ter aprovação de FCC 47 CFR part 15C, EN 302 502, EN 301 893, EN 300328, ESTI 
300-192-4, T41.E, ROHS e WEEE 
O equipamento deve suportar QoS por VLAN, DSCP e IP TOS 
O equipamento deve suportar Beamforming para uplink e downlink. 
O equipamento deve suportar controle de modulação automático. 
O equipamento deve ter capacidade de alteração automática do piso de ruído, que se adapta 
constantemente devido as alterações do ambiente. 
O equipamento deve suportar seleção automática de canal para minimizar o efeito da interferência. 
O equipamento deve suportar alcance acima de 10Km, utilizando CPE externa. 
O equipamento deve ter capacidade de estabelecer comunicação com equipamentos do mesmo sistema 
para extensão da cobertura. 
O equipamento deve suportar múltiplos SSIDs. 
O equipamento deve suportar qualidade de serviço WMM. 
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O equipamento deve ter capacidade de limitação de usuários por SSID. 
O equipamento deve suportar VLAN por SSID e múltiplas VLANs para o mesmo SSID. 
O equipamento deve suportar criptografia WEP, 802.11i (WPA, WPA2) por SSID e autenticação PSK, 802.1x 
radius (EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, EAP-AKA, EAP-SIM) 
O equipamento deve suportar listas de permissão e negação por MAC address. 
O equipamento deve suportar limitadores de broadcast e/ou multicast 
 

Painel Solar 
Deverá ser fornecido conjunto de Painel Solar com as configurações abaixo 

Controlador de Carga de 140W 

Inversor de 12 para 220V 

Painel solar com as configurações mínimas abaixo: 

Condições Padrões de Teste*(CPT): 

 Potência máxima (Pmax): 140Wp 

 Tolerância: +5%/-5% 

 Tensão em circuito aberto (Voc): 22,1V 

 Tensão de Pico (Vmpp): 17,7V 

 Corrente de curto-circuito (Isc): 8,68A 

 Corrente de Pico (Impp): 7,91A 

 Voltagem máxima do sistema: 600V 

 Tipo de célula: Silício Policristalino 

 Dimensões painel: 1500 x 668 x 46 (mm) 

 Moldura: Alumínio 

 Peso: 12,9 kG 

*CPT: Irradiação de 1000W / m², Espectro de Massa de Ar 1.5 e Temperatura de Célula de 25°C 
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Sistema Multiappliance 
 
Os sistemas deverão ser entregues, embarcados em um Sistema Multiappliance com servidor de aplicações 
e com os requisitos mínimos abaixo: 
 

Requisitos mínimos de Hardware: 

O hardware ofertado devera estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data de 
entrega da proposta. Em caso contrário, deverá ser ofertado, por indicação do fabricante, outro modelo 
substitutivo com tecnologia e características equivalentes ou superiores que satisfaçam plenamente as 
especificações técnicas básicas requeridas neste termo de referência, mediante análise e aprovação da 
contratante, não serão aceitos equipamentos usados, remanufaturados, de demonstração, ou composições 
feitas única e exclusivamente para o presente certame;                                                               
Processador 
Deverá ser fornecido com dois processadores, com seis núcleos cada da família Intel Xeon E5-2400 ou 
superior; 
A frequência de processamento mínima deverá ser de 2.2 GHz por processador; 
Deve possuir pelo menos 15MB de memória cache por processador 
Memória 
Deverá possuir no mínimo 32GB de memória RAM; 
A memória deverá ser do tipo DDR3 RDIMM de 1600MHZ 
O servidor deverá suporta até 384GB de memória RAM 
Disco Rígido 
Deverão ser fornecidos 600GB de capacidade útil de armazenamento; 
Os discos deveram ser da tecnologia SAS e ter no mínimo 300GB de capacidade e 15.000 RPM (Rotações 
por Minuto) 
Os discos fornecidos deverão ser configurados em RAID 1 
Deverá suportar no mínimo 04 discos rígidos internamente do tipo “hot-pluged”; 
Deverá suportar no mínimo 16TB de armazenamento interno;  
RAID Controller 
A controladora deverá suporta discos do tipo SATA, SAS, Near-Line SAS e SSD; 
Deverá suportar os seguintes tipos de RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60; 
Deverá suportar discos do tipo Hot-Pluged; 
Deverá suportar até 04 discos SAS, SATA ou SSD  
A taxa de transferência deve ser no mínimo de 6Gb/s por porta 
O cache mínimo da controladora deverá ser de 512MB 
Placa de Rede 
Deverão ser fornecidas duas interfaces de rede para conexão com a LAN, podendo ser integradas a placa 
mãe ou externa; 
O padrão do conector deve ser do tipo RJ-45; 
As interfaces de rede deverão ser compatíveis com as seguintes velocidades 10/100/1000 Mbps; 
Unidade de DVD-ROM 
O Servidor deverá possuir uma unidade de DVD+/-RW 
A velocidade de leitura deve ser de no Mínimo de 8X 
A unidade de Leitura e Gravação deve estar conectada ao servidor através da tecnologia SATA 
Gabinete 
Ter, no mínimo, 4 (quatro) baias para discos rígidos Hot-Swap 
O servidor deve ser do tipo rack; 
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O Gabinete do servidor deve ser de no máximo 1U 
O servidor deverá possuir trilhos para instalação em rack de 19”, assim como braço traseiro para 
organização dos cabos; 
O Servidor deverá possuir tela de LCD interativa para configurações básicas 
02 (duas) portas USB frontais; 
01 (uma) porta de vídeo VGA frontal; 
Recursos para gerenciamento e diagnóstico 
Acesso através de interface Web e linha de comando; 
Recursos de diagnósticos; 
Deve ter a funcionalidade de gerenciamento remoto e local para configuração e atualização do servidor; 
Possuir a funcionalidade de instalação remota do sistema operacional; 
Deve ter a funcionalidade de envio de e-mails para administradores com diagnósticos do sistema 
Deve permitir o gerenciamento da energia  
Fonte de alimentação 
O servidor deverá ter Fontes de alimentação redundantes  
Suportar e ter instalada 2 (duas) fontes de alimentação padrão hot-pluggable com potência mínima de 
550W/cada. 
Substituição da fonte sem a necessidade de desligar o Servidor (Hot-Pluggable). 
Alimentação 110/220V, comutação automática ou manual. 
Deverá contemplar 2 cabos de energia compatíveis com as fontes de alimentação com 2 mts cada; 
Características de Disponibilidade 
Os discos devem ser Hot-Plug (Troca de HDs com o sistema em funcionamento) 
O Servidor deve ter ventiladores redundantes (Hot- Pluggable) 
Compatibilidade 
Possuir compatibilidade com ambiente operacional Microsoft Windows Server 2008, mediante relatório 
obtido no site: http://www.windowsservercatalog.com/ 
 Possuir compatibilidade com Hyper-V (virtualização), mediante relatório obtido no site: 
http://www.windowsservercatalog.com/ 
Possuir compatibilidade com ambiente operacional SUSE Linux Enterprise Server, mediante relatório obtido 
no site: http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp 
Admite-se o fornecimento de comprovantes de compatibilidade ou comprovantes de certificação para uma 
família ou série de produtos com variante apenas de tipo e quantidade de processadores 
Kit Teclado e Mouse 
Deve ser da mesma marca e manter o mesmo padrão de cor do servidor a ser fornecido. 
Garantia e Suporte 
O equipamento deverá ser fornecido com garantia e suporte do fabricante pelo período mínimo de 36 
meses; 
O horário de atendimento do suporte técnico deverá ser 24x7x365 durante o período de duração da 
garantia; 
Diagnóstico e resolução de problemas via telefone e serviço on-site no próximo dia útil, com a reposição de 
peças; 
Os Serviços de manutenção e/ou suporte técnico deverá ser executado remotamente ou localmente, se 
necessário, pelo fabricante da solução; 
Contrato anual que permite acesso ilimitado 24x7 através do telefone, chat e suporte via e-mail para 
resolução de problemas. 
Bancos de Dados Relacional: 
MSSQL, MYSQL, PostgreSQL, Firebird; 
Servidor de Aplicações WEB: 
 
 

http://www.windowsservercatalog.com/
http://www.windowsservercatalog.com/
http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp
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IIS 6.0,  .NET 3.0, APS 2.0, APACHE 2, Tomcat JSP, JBoss J2EE/EJB; 
Servidor de Aplicações: 
Deverá permitir a instalação simultânea de um SO Windows 2003 server ou superior, instalado em um 
único multiapliance; 
Protocolos de rede: 
TCP/IP, SMB (NetBEUI), NAT; 
Serviços para transferência de dados atendendo no mínimo as RFCs 1945, 1165, 1579 e 4303 resumindo: 
Microsoft Networks (CIFS/SMB); 
Internet/Intranet (Web Browser); 
File TransferProtocol (FTP); 
IPSec (com protocolo ESP); 
PPTP (chave minima de 128 Bits); 
Network Time Protocol (NTP); 
RSYNC (sincronização com encriptação e compactação). 
Segurança de Rede atendendo no mínimo as RFCs 1112, 1889, 2327, 2365, 1195, 2588 resumindo: 
Firewall  dotipo “Stateful packet inspection”; 
Alerta e Log; Denialof Service (SPI); Controle de Acesso; Encaminhamento de Portas; Encaminhamento de 
Porta; Filtro de Conteúdo URL Baseado em Política; 
Análise de pacotes na camada 7 OSI (Layer 7 packetfilter); 
HTTPS, IMAPS, POPS, FTP Seguro; 
Proxy para POP3 e FTP com análise de antivirus em tempo real; 
Servidor de domínio compatível com Microsoft NT/2000/2003 (PDC). 
Serviços de VPN IPSec e PPTP atendendo no mínimo as RFCs 2316, 2411, 2709, 3566, 3585, 3602, e 2637, 
resumindo: 
Troca de chaves manual ou com protocolo IKE; 
Chaves do tipo sharedsecret ou chaves RSA; 
Método de autenticação Diffie-Hellman, group2, modp 1024-bit, group 5, modp 1536-bit; 
Criptografia mínima dos tipos 3DES, AES; 
Criptografia de autenticação do tipoHMAC - MD5 e/ou HMAC - SHA 
PPTP MS-CHAPV2 com criptografia mínima 128 bits  
Tipo de clientes de rede: 
Microsoft DOS, Windows 95, 98, ME, NT4.0, Windows 2000, 2003, XP, VISTA; 
Macintosh OS 9.x e OS X 10.x; 
Linux(Suse, Kurumin, Debian, Mandriva, RedHat, e outros) 
 
Padrões de Rede atendendo os padrões internacionais das: 
RFCs 1042, 1515, 2108, 2239, 2464, 3021 e 3636: 
IEEE 802.3ab, 1000BASE-T; 
IEEE 802.3ac, VLAN tagging.This extension ADDs the capability to use VLAN tags within the frame. The 
maximum frame size is increased to 1522 bytes; 
 
Servidor de DHCP para a LANatendendo os padrões internacionais das RFCs 0791, 1394, 1597, 2131, 2132, 
1534, 1542, 2563, 2610 e 3011, para atribuição automática de IP nas estações com reserva de faixas para 
IPs fixos (impressoras, outros servidores). 
Servidor de IP Fixo para a DMZ atendendo os padrões internacionais das RFCs 0791, 1597 e 1631 com 
capacidade de suporte para Net NAT,Frame NAT e Dial NAT. 
Conexão WAN com atendimento de cliente para, RFC-0791 IP Público fixo,RFC-2131 Cliente de DHCP e RFC-
2516: PPP sobre Ethernet (PPPoE) RFC-2364: PPP sobre ATM (PPPOA) 
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Administração do sistema acessível via protocolo seguro HTTPS conforme  padrões internacionais das RFC 
2660 tendo como cliente navegadores  para acesso 100% via Intranet. 
Analise de tráfego da rede: 
DESCRIÇÂO DOS RECURSOS MÍNIMOS DE PROCESSAMENTO 
Capacidade para rodar Banco de Dados MSSQL Server 2005, IIS 6.0, ASP.NET, APACHE, TONCAT, JAVA, 
JBOSS  e J2EE/EJB, atender o desenvolvimento e integração total dos sistemas de Intranet que compõe 
nossa infovia. 
Compartilhamento de uma única conexão com a Internet que suporte conexões dedicadas, ADSL e Rádio, 
etc. (IP fixo, DHCP e PPPoE) para todos os micros de sua rede. 
Compartilhamento de impressoras USB e IP de no mínimo duas impressoras com interface USB e no 
mínimo 5 impressoras com padrão de protocolo IP, que deverão ser compartilhadas entre todos os 
usuários da rede. 
Possuir gerador de arquivos PDF como uma fila de impressão específica, que permita aos nossos usuários 
criar arquivos no formato PDF (Adobe Acrobat) a partir de qualquer aplicação e ou arquivos nas estações de 
trabalho dos mesmos. 
Possuir DMZ, uma terceira interface de rede DMZ deve estar disponível para a colocação de servidores que 
devem ser acessados de fora da empresa, visando a isolar estes servidores da rede interna, minimizando o 
impacto de uma eventual vulnerabilidade dos mesmos. 
Segurança de tipo "Firewall" de última geração (statefullpacketinspection), com interface gráfica 
simplificada e administração e centralizada para minimizar o risco de invasão por hackers e roubo de dados 
de fora da rede. 
Servidor e-mail SMTP inteligente com controle conteúdo e anti-spam. 
O software de anti-vírus integrado deverá ter atualizações automáticas horárias pela internet não 
requerendo nenhuma interação do administrador. O Anti-vírus verificará a integridade dos arquivos 
armazenados no servidor de arquivos tal como das mensagens de e-mails. 
Web-Mail via HTTPS com compartilhamento de Agenda de endereços e Compromissos. 
Web-Arquivos com acesso seguro via HTTPS com acesso integrado em “chroot” do usuário. 
Servidor DHCP para configurar automaticamente os endereços IP de todos os micros de sua rede. 
Servidor de NTP (Network Time Protocol) para sincronizar automaticamente e periodicamente o seu relógio 
interno com relógios públicos de referência. A alteração das mudanças de horário é totalmente automática. 
Podendo também ser usado como base servidor de referência de tempo para as estações e outros 
servidores da rede com cliente para Windows fornecido. 
SNMP - (Simple Network ManagmentProtocol) para efeitos de monitoramento remoto com ferramentas 
usando o protocolo SNMP compatível com Nagios. 
Proxy HTTP com controle de conteúdo por usuário para o acesso a WEB com autenticação e sistema de 
Proxy transparente, não precisando de nenhuma configuração nas estações dos usuários. 
Proxy POP3 para controle em tempo real da presença de vírus nos arquivos anexados aos e-mails, mesmo 
para as caixas de correio hospedadas em provedores externos. 
Servidor de arquivos para armazenamento e compartilhamento de arquivos com capacidade mínima de 
400 Gigabytes, que, permita a organização estruturada e a fácil busca de documentos corporativos e que 
possibilite a troca de arquivos entre qualquer micro DOS, Windows 9x, Me, NT, 2000 ou XP, Vista, Apple 
Macintosh OS 9 e Apple Macintosh OS X e Linux  (Suse, Kurumin, Debian, Mandriva, RedHat, e 
opcionalmente outros). 
Possuir indexação em texto integral para conteúdo de arquivos dos tipos: TXT, HTML, DOC, XLS, PDF 
armazenados no servidor de arquivos, permitindo a busca por palavra chave do conteúdo dos mesmos. 
Funcionamento parecido ao Google. 
A Interface de administração deve ser de fácil utilização podendo ser feita por qualquer pessoa, não 
requerendo um administrador técnico especializado. 
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A análise de acesso na web deve permitir o estabelecimento de filtros para a restrição de acesso à sites 
considerados não produtivos para as atividades da dos usuários de forma individual ou agrupada com 
autenticação transparente. 
Os relatórios, estatísticas e gráficos deve fornecer uma série de dados eestáticas que possam mostrar uma 
avaliação e controle do o uso das conexões. 
Deve possuir obrigatoriamente um sistema de gerenciamento e otimização da qualidade de serviços da 
banda disponível (QoS). Este recurso deve se adaptar automaticamente à banda disponível, não 
necessitando de nenhuma intervenção humana local ou remota,com poder de especificação da banda 
alocada na rede externa e interna bem como que para cada usuário de forma individual (controle e 
limitação de banda por usuário) assim como priorização de serviços e protocolos. 
O sistema de VPN IPSec deve ser incorporada para fornecer com segurança a comunicação entre as redes 
privadas das escolas, secretarias e o núcleo administrativo, possibilitando o uso através da Internet, sendo 
necessário que os dados sejam enviados e recebidos de forma criptografada (codificada) para que os 
mesmos não possam ser decifrados, caso sejam capturados durante a transmissão. 
O sistema de VPN PPTP deve ser incorporado para fornecer segurança na comunicação entre usuários 
remotos trafegando na internet e a nossa infovia privada, é necessário que os dados sejam enviados e 
recebidos de forma criptografada (codificada) para que os mesmos não possam ser decifrados, caso sejam 
capturados durante a transmissão. 
Deve possuir bloqueio transparente de programas P2P e sistemas de mensagem instantânea via uma 
interface de uso simples, que possibilite recursos para bloquear o uso de programas tais como o KaZaa, 
Imesh, Grockster, MSN Messenger, ICQ, Yahoo Messenger e Orkut pelos usuários da rede com o objetivo 
de preservar a banda disponível e aumentar a produtividade dos usuários. 
 
Ambiente Virtual de Aprendizagem – Deverão ser fornecidos acessos ao Ambiente Virtual de 
Aprendizagem disponível na Internet que permita o acesso em diversos locais como nos laboratórios, nas 
bibliotecas, salas de reunião, secretaria, Telecentros, no ambiente de trabalho de cada Secretaria e até 
mesmo das residências. Além dos tradicionais softwares de capacitação em informática deverão ser 
fornecidos softwares de capacitação em informática educativa para formação dos professores e 
educadores, com as seguintes características: 
O ambiente virtual de aprendizagem deverá possibilitar o acesso do usuário por meio de senha individual e 
utilização aos cursos mencionados anteriormente e que previamente forem disponibilizados pelo 
Administrador do Sistema. 
O ambiente virtual de aprendizagem deverá disponibilizar apostila sobre o assunto estudado para ser 
baixada da Web. 
O ambiente virtual de aprendizagem deverá permitir que o usuário tenha acesso ao seu desempenho nos 
cursos realizados, podendo verificar as notas que recebeu em cada módulo estudado; 
O ambiente virtual de aprendizagem deverá permitir que o administrador do ambiente visualize os 
relatórios de acesso dos usuários com data, hora, ação e informação, bem como possa verificar as notas de 
avaliação de desempenho nos cursos realizados. 
O ambiente virtual de aprendizagem deverá ter funcionalidades de comunicação entre professores e alunos 
de forma assíncrona com listas de discussão (Fórum) e envio de e-mail. 
O ambiente virtual de aprendizagem deverá possuir versão que funcione off-line para os locais onde não 
houver boa conexão com a Internet. Nestes casos o licenciamento será efetuado para cada computador e 
deverá possuir no mínimo os itens a seguir: 
Deverá conter softwares para formação e capacitação de servidores públicos, professores e educadores, 
que contenham funcionalidades como vídeos demonstrativos, exercícios práticos de utilização dos assuntos 
estudados, exercícios de avaliação de aprendizagem, animações e narrativas interativas, apostilas em 
formato digital, com os seguintes conteúdos: 
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Introdução à Informática: conceitos básicos. O computador e o cotidiano, as partes básicas do computador, 
os elementos internos do computador, Outros periféricos, Tipos de computadores, Hardware e Software, 
Arquivos, Os tamanhos no computador, Organização de dados, Aplicativos, Redes de computadores, 
Segurança e Manutenção básica. 
Sistema operacional: Windows Vista. Apresentando o Windows Vista, componentes básicos da tela inicial, 
janelas, Conhecendo a localização dos arquivos pessoais, Criando pastas e armazenando arquivos, 
Aplicativos no Windows Vista, Textos, Imagens e Cálculos, Aplicativos no Windows Vista, Calendário, galeria 
de Fotos, contatos no Windows, Windows Media Player, Trabalhando com vários aplicativos, Janelas e suas 
formas de organização, Conceitos de espaço em disco, Tamanho de arquivos e HD, Desligando o 
Computador, Trabalhando com arquivos (copiar, recortar, colar), Tornando mais eficaz a utilização do 
Windows, Barra lateral, Barra de Tarefas, Itens recentes, Ferramentas do Sistema, Agendador de Tarefas, 
Desfragmentador de Disco, Limpeza de Disco, Personalizando o Windows, Aparência do Windows, Proteção 
de Tela e Plano de fundo, Sons, Mouse, Tema, Segurança no Windows, Versão, Firewall, Windows 
Defender, Windows update. 
Sistema operacional: Linux. Conhecendo o Ambiente, Janelas, Encerrando Sessão, Aplicativos, Localização 
de Arquivos, Espaço em disco, Trabalhando com arquivos, Dispositivos de mídia removíveis, Personalizando 
o ambiente Linux. 
Noções de Digitação. Área de trabalho, Abrindo documento, Conhecendo as principais teclas, Funções 
especiais das teclas, Utilizando o teclado, Selecionando e apagando, Inserindo letras maiúsculas, 
Acentuação, símbolos e sinais gráficos, Configurando Textos, Salvando Textos, Abrindo textos prontos, 
Formatando parágrafo, Inserindo Figuras, Marcadores e numeração, Configurando Páginas, Visualizando 
impressão, Imprimindo. 
Navegador de Internet: Internet Explorer. O que é a Internet? Iniciando a Navegação, Downloads, FTP, 
Favoritos, Histórico, Pesquisar, Configurar a Página Inicial. 
Navegador de Internet: Mozilla Firefox. O que é a Internet? Conceito de Navegação, O navegador, 
Pesquisando na Internet, Downloads, Favoritos, Organizando Favoritos, Histórico, Limpando dados 
pessoais, Definindo a página inicial do navegador. 
Editor de e-mail: Outlook Express. O que é Outlook Express? Conhecendo o Ambiente do Outlook Express, 
Configurando uma conta no Outlook Express, Endereços Eletrônicos, Enviando mensagens no Outlook 
Express, Recebendo mensagens no Outlook Express, Anexar arquivos no e-mail, Catálogo de Endereços, 
Trabalhando com várias contas, Grupo de Notícias. 
Editor de e-mail: Mozilla Thunderbird; O que é o Thunderbird, Conhecendo o ambiente, Configurando uma 
conta de email, Endereços eletrônicos, Enviando Mensagens, Recebendo Mensagens, Anexar arquivos no 
email, Catálogo de endereços. 
Editor de Apresentações: PowerPoint 2007. Apresentando o PowerPoint 2007, - O que é uma 
apresentação, Salvar apresentações; Abrir apresentações, Layout de Slides; Inserindo Slides; Excluindo 
Slides. Inserindo formas e caixa de texto; Formatando formas, Tamanho e tipo da fonte; Cores; Efeitos; 
Alinhamento e direção do texto. Inserindo formas; Preenchimento da forma; Contorno da forma; Estilos 
rápidos; Efeitos de forma; Estilos de WordArt. Copiando, recortando e colando, objetos entre slides; 
Organizando objetos. Modos de visualização da apresentação: Normal; Classificação de Slides; Anotações; 
Apresentação de Slides. Inserindo Hiperlinks, Imagem e efeitos de imagem; Clip-Art; Álbum de Fotografias. 
Cabeçalho e Rodapé; WordArt; Data e Hora; Número do Slide. SmartArt; Filmes; Sons. Aplicando Temas à 
apresentação: Temas; Cores e Efeitos Estilos de Plano de Fundo. Animações no slide: Transição de Slides; 
Animação Personalizada. Configurar Apresentação de Slides; Salvando o arquivo em PPSX Impressão de 
slides. Salvando apresentação em HTML. 
Editor de Apresentações: Impress. Finalidade do Impress, Abrindo o Impress, Componentes básicos do 
Impress, Utilizando o assistente de apresentação, Trabalhando com ferramentas, Trabalhando com textos, 
Formatando Slides. 
 
 



 
 

            PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP. 
   Rua Nove de Julho, 690 - CEP 18300 - 900 - Fone/ Fax (015) 3543-9900 – Ramal 9936  

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
Setor de Licitação 

 

 

 

27 

Editor de textos: Word 2007. Aprender a abrir o Word 2007; - Conhecer o ambiente de trabalho do Word 
2007; - Aprender a digitar no Word 2007; - Aprender a apagar e desfazer alterações em textos; - Aprender a 
salvar um texto no Word 2007; - Abrindo documentos; - Criando blocos de texto; Copiando, recortando e 
colando blocos de texto. Formatando textos: Tamanho da Fonte; Cores; Negrito/Itálico/Sublinhado; Efeitos; 
Alinhamento. Formatando a página: Parágrafos; Margens; Localizando e substituindo palavras; Utilizando o 
corretor ortográfico; Auto Correção; Zoom. Inserindo cabeçalhos e rodapés;  
 
Inserindo figuras e formas: Inserindo figuras armazenadas no computador; Inserindo Clip-arts e Smart-Arts; 
Inserindo Word-Art; Desenhando formas. Trabalhando com textos e figuras; Disposição das figuras em 
relação ao texto (na frente, sobre ou através); Criando textos em Colunas; Inserindo tabelas: Inserir uma 
tabela; Inserir e excluir linhas na tabela; Inserir e excluir colunas na tabela. Formatando tabelas: Mesclar 
células; Bordas da Tabela; Plano de fundo da tabela. Criando uma Mala Direta; Partes Rápidas ou Auto-
texto. Formatação por estilos; Inserindo Número de Página; Visualização de Impressão. Inserindo Marca 
D'água; Capitular Tabulação Copiando Formatação de Textos 
Editor de Textos: Writer. Tela de Entrada, Criando um texto, Acentos, Correção de erros de digitação, 
Salvando documentos, Abrindo documentos, Guias, Alinhamentos, Copiar, Recortar e Colar, Desfazer e 
Refazer, Corretor Ortográfico, Localizar e Substituir, Inserindo Imagens, Manipulando imagens inserir, Mala 
Direta, Categorias de Mala Direta, Inserção de campos de uma tabela, Aplicando Estilos a Textos, Criando 
Estilos Personalizados. 
Editor de planilhas: Excel 2007. - Apresentando o Excel 2007; Movendo-se entre as células; Digitando textos 
e números; Selecionando intervalos; Utilizando Desfazer e Refazer; Salvando Planilhas. Abrir planilhas; 
Inserir linhas; Inserir colunas; Mesclar células; Digitar a primeira planilha. Formatando planilhas: Fonte; 
Cores; Negrito/Itálico/Sublinhado; Alinhamento; Formatos de Números; Bordas. Aplicando fórmulas: 
Aritméticas; Porcentagem; Auto Preenchimento. Inserindo Funções; AutoSoma; Média; Mínimo; Máximo; 
SE. Inserir figuras armazenadas no computador; Inserir Clip-arts e SmartArts; Inserir Word-Art. Criando 
gráficos; Formatando gráficos. Fórmulas com Células congeladas; Formatação por estilos de célula; Modos 
de visualização; Zoom. Pastas de trabalho: Inserindo Planilhas; Excluindo Planilhas; Renomeando Planilhas. 
Copiando dados entre planilhas; Congelando painéis. Classificar dados; Calcular subtotais; Filtro. Proteger 
planilhas; Ocultar dados: Ocultando linhas; Ocultando colunas. Definindo o Layout da página: Orientação: 
Tamanho; Área de impressão; Plano de fundo.  
 
Editor de planilhas – Calc. O que são planilhas, O que é uma célula, Guia de Planilhas, Teclas de atalho, 
Intervalo de célula, Digitação de textos, Digitação de números, Alterando conteúdo, Formatando célula, 
Formatos numéricos, Outros recursos, Fórmulas, Prioridades, Autopreenchimento, O que são funções, 
Inserção de funções, Função média, Função soma, Inserir Imagens, Inserir Gráficos, Navegador. 
Office Online - Google Docs. Apresentando o Google Docs, Criando Planilhas e Apresentações, Organizando 
e apresentando arquivos, Compartilhando e Publicando documentos. 
Editor de Imagens – Gimp. Vista de trabalho, Apresentação, Arquivo, Textura, Camadas e Sombras 
Projetadas, Salvar e Abrir, Janelas, Cortar e Redimensionar, Ferramentas: Degradê e Borrar, Bordas, 
Aprendendo a utilizar as pontas dos pincéis, Capturando telas com o Gimp, Removendo partes indesejadas 
na imagem, Imagens em perspectivas. 
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PLANO DE APLICAÇÃO 

Valor 
Unitário 

 Total  Concedente Proponente 

Item Especificação 
    

1 

Servidor Multiappliance 4 
core com recursos de 
gerenciamento de rede com 
8 gb de memória RAM 3 

hds de 500 gb 

R$ 8.000,01 R$ 8.000,01 R$ 8.000,01 

 

2 

Poste de  Concreto de 15m 
com suporte para fixação 

de Rádio e Câmera, sistema 

de para-raios tipo Franklin 
com aterramento e serviço 
de instalação e fixação. 

R$ 6.924,33 R$ 20.772,99 R$ 20.772,99 

 

3 

Caixa Hermética 50x40x20, 
com No-Break SMS 

NetStation de 600VA, 
sistema de ventilação, anti 
surto e sistema elétrico 
com 3 pontos. 

R$ 2.800,00 R$ 19.600,00 R$ 19.600,00 

 

4 

Rádio Base composto por 2 
unidades (indoor e 
outdoor),  para associação 
com até 8 Rádios de até 
6Mbps, com antena, cabo 

de RF com 0,50m conector 
tipo N nas pontas, 30m de 

cabo STP para interligação 
entre as unidades, suporte 
de fixação da unidade 
outdoor e suporte para 
fixação da antena. 

R$ 
11.649,00 

R$ 34.947,00 R$ 34.947,00 

 

5 

Rádio Remoto composto 
por 2 unidades (indoor e 
outdoor), com antena 
integrada, 30m de cabo 
STP para interligação entre 
as unidades, suporte de 

fixação da unidade outdoor. 

R$ 1.972,80 R$ 9.864,00 R$ 9.864,00 

 
6 

Upgrade Radio Remoto SU / 

V 
R$ 1.188,00 R$ 3.564,00 R$ 3.564,00 

 

7 

Rádio Ponto a Ponto  
composto por 2 unidades 
(indoor e outdoor), 20m de 
cabo STP para interligação 
entre as unidades, suporte 
de fixação da unidade 

outdoor. Capacidade de 
transmissão de 14Mbps 

R$ 6.094,00 R$ 48.752,00 R$ 48.752,00 

 

8 
Rádio AP Mesh, composto 
por 2 antenas omni de 8 

dBi 

R$ 
15.400,00 

R$ 77.000,00 

 R$ 77.000,00   

9 
Serviço de Instalação, 
Configuração e ativação de 

Rádio-base 

R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

  

R$ 3.000,00 

10 
Serviço de Instalação, 
Configuração e ativação de 
Rádio-Remoto 

R$ 3.000,00 R$ 9.000,00 
  

R$ 9.000,00 
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11 
Serviço de Instalação, 
Configuração e ativação de 
Rádio-Ponto a Ponto 

R$ 3.000,00 R$ 15.000,00 
  

R$ 15.000,00 

12 
Serviço de Instalação, 
Configuração e ativação de 

Rádio- AP Mesh 

R$ 3.000,00 R$ 15.000,00 

  

R$ 15.000,00 

13 Kit Instalacao dos Radios R$ 300,00 R$ 5.100,00 R$ 5.100,00   

14 
Painel Solar com Baterias e 
Suportes para instalação 
nos RD  

R$ 7.600,00 R$ 15.200,00 R$ 15.200,00 
  

15 
Antena Setorial 120º para 
Radio Base 

R$ 1.800,00 R$ 7.200,00 R$ 7.200,00 
  

16 

Locação de Sistema de 

Ensino Profissionalizante 

EAD 

R$ 875,00 R$ 2.625,00 

   R$ 2.625,00 

TOTAL     250.00,00 44.625,00 

Valor Total Global  R$ 294.625,00 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2015. 

 
PROCESSO Nº 2131/2015 

 
ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a implantação de rede 
Wi-Fi nos bairros (periféricos e zonas rurais), Vila Santa Isabel, Vila Boa Esperança, Bairro Turvo dos 
Almeidas, Vila Aparecida e Vila Nova Capão Bonito, visando ações de inclusão digital, para a 
Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I – 
Termo de Referência do presente edital. 
 

Razão Social: 
 

Endereço: 

Cidade: CEP: Fone/Fax: 

e-mail:  CNPJ nº 

 
 

Proposta Comercial 

Item Descrição  Marca 
Modelo

  
Quant. 

Val. 
Unit. 

Val. Total 

Infraestrutura – Produtos 

1 
Servidor Multiappliance 4 core com recursos de 
gerenciamento de rede com 8 gb de memória 
RAM 3 hds de 500 gb 

    1   

2 

Poste de  Concreto de 15m com suporte para 
fixação de Rádio e Câmera, sistema de para-
raios tipo Franklin com aterramento e serviço 
de instalação e fixação. 

    2   

3 

Caixa Hermética 50x40x20, com No-Break 
SMS NetStation de 600VA, sistema de 
ventilação, anti surto e sistema elétrico com 3 
pontos. 

    7   

4 

Rádio Base composto por 2 unidades (indoor e 
outdoor),  para associação com até 8 Rádios de 
até 6Mbps, com antena, cabo de RF com 

0,50m conector tipo N nas pontas, 30m de 
cabo STP para interligação entre as unidades, 
suporte de fixação da unidade outdoor e 

suporte para fixação da antena. 

    3   

5 

Rádio Remoto composto por 2 unidades 
(indoor e outdoor), com antena integrada, 30m 
de cabo STP para interligação entre as 
unidades, suporte de fixação da unidade 

outdoor. 

    5   

6 Upgrade Radio Remoto SU / V     3   

7 

Rádio Ponto a Ponto  composto por 2 unidades 

(indoor e outdoor), 20m de cabo STP para 
interligação entre as unidades, suporte de 
fixação da unidade outdoor. Capacidade de 
transmissão de 14Mbps 

    8   

8 
Rádio AP Mesh, composto por 2 antenas omni 
de 8 dBi 

  5   

9 Serviço de Instalação, Configuração e ativação   1   
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de Rádio-base 

10 
Serviço de Instalação, Configuração e ativação 
de Rádio-Remoto 

  3   

11 
Serviço de Instalação, Configuração e ativação 

de Rádio-Ponto a Ponto 
  5   

12 
Serviço de Instalação, Configuração e ativação 
de Rádio- AP Mesh 

  5   

13 Kit Instalação dos Rádios   17   

14 
Painel Solar com Baterias e Suportes para 
instalação nos RD  

  2   

15 Antena Setorial 120º para Radio Base   4   

16 
Locação de Sistema de Ensino 

Profissionalizante EAD 
  3   

Valor Total Global   

 
 

 
 
 
 
1 – O prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu 
respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 
 
2 – A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-
se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
 
 
 

Local e Data:  
 

Assinatura do(s) representante(s) legal(is):  
 

(Carimbos do CNPJ) ou no verso 
 
 
 
 
 
 
 

 Dados do representante legal da empresa que firmará a proposta. 

Nome:  

Identidade nº/ 
órgão expedidor: 

 

CPF nº  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2015. 
 

PROCESSO Nº 2131/2015 
 

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS 
 
 
 
 
A empresa .................................................................., inscrita no CNPJ sob nº ....................................., por 

intermédio de seu representante legal Sr(a). ......................................., CPF nº ...................................., RG nº 

..................., DECLARA, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente os requisitos de habilitação 

conforme os documentos integrantes do envelope nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, de acordo com 

as exigências constantes do Edital de Pregão Presencial nº 31/2015. 

 
 

Local/data: 
 
 
 
 
 
 

Nome: 
Cargo/função: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

            PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP. 
   Rua Nove de Julho, 690 - CEP 18300 - 900 - Fone/ Fax (015) 3543-9900 – Ramal 9936  

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
Setor de Licitação 

 

 

 

33 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2015 

 
PROCESSO Nº 2131/2015 

 
 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO 
OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por intermédio de 
seu representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade RG nº ................................................... e do CPF nº ..................................., DECLARA que 
examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a elaboração da proposta 
financeira voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que 
até a presente data, esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não 
subsistindo nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório. 
 

.........................., ....... de ................. de 2015 
 

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

(representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2015 
 

PROCESSO Nº 2131/2015 
 
 

ANEXO V - MODELO DE PROCURAÇÃO / CREDENCIAMENTO 
 
 
 

PROCURAÇÃO  "EXTRA JUDICIA" 
 
 
 
 
OUTORGANTE: ..................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
.............................., com sede na Rua ............................................................, nº ............., bairro 
...................................., na cidade de ............................., Estado de ..........................................., neste ato 
representada pelo(a) .................................................. (sócio/diretor), Sr. (a) 
..........................................................., ........................ (nacionalidade), .............................. (estado civil), 
............................ (profissão), portador(a) do RG nº ............................ e do CPF nº ............................., 
residente e domiciliado na Rua ..........................................................., nº .........., na cidade de 
..............................., Estado de ................................... 
 
OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... (estado 
civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº ................................, 
residente e domiciliado na Rua ................................., nº ......., bairro ............................, na cidade de 
............................., Estado de ..........................;  
 
PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representar a empresa no procedimento licitatório, 
especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 31/2015, da Prefeitura Municipal de 
Capão Bonito, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar 
atas e declarações, vistar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à 
desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame. 
 
 

.............................., ........  de ......................... de 2015. 
 
 
 

...................................................... 
Outorgante 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2015 
 

PROCESSO Nº 2131/2015 
 
 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 

.................................,....................................................... inscrito no CNPJ n° ..........................................., por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)......................................................................................, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº............................... e do CPF nº ......................................, DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) . 

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

(data) 
 
 
 

............................................................ 
(representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2015 
 

PROCESSO Nº 2131/2015 
 
 

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 
 
 

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO E ........................... 
 
 
A Prefeitura Municipal de Capão Bonito, sediada à Rua Nove de Julho, n° 690, Centro, Capão Bonito/SP, 
CEP: 18.300-380, doravante denominada simplesmente Contratante, representada neste ato pelo Prefeito 
Municipal, Dr. ..........................., RG nº ....................., CPF nº ........................., e de outro lado a empresa 
............................, inscrita no CNPJ-MF sob o nº ................., com endereço ....................., doravante 
denominada simplesmente Contratada, representada neste ato por ..............................................., portador da 
carteira de identidade nº ................., e inscrito no CPF sob o nº ............................, conforme consta no 
........................ (indicar o ato que qualifica como representante legal), firmam o presente termo de contrato, 
concernente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 31/2015 – TIPO MENOR PREÇO GLOBAL. Os contraentes 
enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e 
normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal n° 039, de 12 de julho de 2005, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que as 
partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.   
 
PRIMEIRA (DO OBJETO) – Constitui objeto deste instrumento contratual, a implantação de rede Wi-Fi nos 
bairros (periféricos e zonas rurais), Vila Santa Isabel, Vila Boa Esperança, Bairro Turvo dos Almeidas, 
Vila Aparecida e Vila Nova Capão Bonito, visando ações de inclusão digital, para a Secretaria 
Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de 
Referência do edital do Pregão Presencial nº 31/2015. 
 
SEGUNDA (DO VALOR) – O valor global estimado deste contrato é de R$ ............................ 
(............................................), conforme  proposta e lance da presente empresa, constantes da Ata da Sessão 
do Pregão Presencial nº 31/2015, constante do Processo, correspondente ao objeto definido na cláusula 
primeira. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os preços praticados poderão ser realinhados visando restabelecer a relação 
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Contratado e a retribuição da Contratante para a 
justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, na forma do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O realinhamento de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela 
Administração a partir de requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de 
documentação comprobatória do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização 
do requerimento. 
 
TERCEIRA (DA DESPESA) – A despesa do contrato neste exercício correrá à conta do Código:  
Recurso Federal: Funcional Programática: 15.452.0006.1006 – categoria econômica: 4.4.90.52. 
Recurso Próprio: Funcional Programática: 15.452.0006.2019 – categoria econômica: 3.3.90.39. 
Todas do orçamento da Prefeitura Municipal de Capão Bonito-SP. 
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QUARTA (DO FORNECIMENTO) - A contratada se compromete a fornecer os produtos dentro dos padrões e 
especificações e no local indicado no ANEXO I, do Edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 31/2015. 
 
QUINTA (DO PAGAMENTO) – O pagamento devido à Contratada será efetuado em até 30 (trinta) dias, do 
mês subseqüente ao mês anterior de fornecimento, após a aceitação da Nota Fiscal na Divisão de 
Contabilidade correspondente ao fornecimento do equipamento, de acordo com as especificações do objeto 
desta licitação pelo sistema de depósito em conta corrente, a qual deverá ser indicada pela licitante 
vencedora, descontados os encargos sociais, conforme Legislação vigente. 
 
SEXTA (DO PRAZO) – O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses, ou até quando perdurar o 
saldo de combustíveis estabelecidos no Anexo I – Termo de Referência do edital do Pregão Presencial nº 
31/2015. 
 
PARAGRÁFO PRIMEIRO: A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% 
(vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 
65, I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os itens deverão corresponder as especificações constantes do Anexo I- Termo 
de Referência e preencher os requisitos do Parágrafo Terceiro da Clausula Primeira deste instrumento 
contratual, sob pena de retenção do respectivo pagamento até sua integral regularização, independentemente 
das sanções legais aplicáveis a espécie. 
 
SETIMA (DAS PENALIDADES) – À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as 
sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:  
a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a Contratante;  
b) multa que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de 
inexecução, com ou sem prejuízo para a Contratante; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com órgão públicos, por 
prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte 
prejuízo para a Contratante e, 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de 
ilícito penal. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” desta cláusula, poderá ser 
aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de 
eventuais créditos que tenha, em face da Contratante. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Ocorrendo ineficiência na entrega dos itens por culpa da Contratada, ser-lhe-á 
aplicada multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso, 
constituindo-se a mora, independentemente de notificação ou interpelação. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu 
pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante. 
 
OITAVA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da 
Lei Federal nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas 
naquela Lei e no Edital. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa. 
 
NONA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, 
subcontratação ou transferência, no todo ou em parte. 
 
DÉCIMA (DAS RESPONSABILIDADES) – A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, 
pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por 
quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações 
vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do 
presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros, em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de 
habilitação e qualificação que lhe foram exigidos na licitação. 
 
DÉCIMA PRIMEIRA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da 
assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, 
para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia. 
 
DÉCIMA SEGUNDA (DO FORO) – O Foro eleito para dirimir controvérsias, quanto às cláusulas do contrato, 
será o da Comarca de Capão Bonito, excluído qualquer outro. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 04 (quatro) vias de igual teor, que, 
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 
 

 
Capão Bonito,........ de ......... de 2015. 

 
CONTRATANTE: 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO 
JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS 

Prefeito Municipal 
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CONTRATADA: 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1._______________________________________RG:_______________________________ 
 
 
2._______________________________________RG:_______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


