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EDITAL Nº 023/2013 
CONVITE Nº 007/2013 

 
  A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA, Estado de São 
Paulo, FAZ SABER, que se acha aberta a presente licitação, sob a 
modalidade CONVITE, tipo MENOR PREÇO o qual será realizada, 
processada e julgada com base na Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, Lei Complementar 123/06 e demais legislações 
aplicadas, sendo que as propostas deverão ser entregues 
impreterivelmente na Secretaria da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua Dr. Oliveira Neves, nº 476, até às 13:00 horas, do dia 01de 
março de 2013, ocasião em que serão abertos os envelopes, 
conforme solicitado no item 1 - DO OBJETO. 
 
 
I - DO OBJETO 
 
1.1. O presente edital tem por objeto a Contratação de empresa, 
para prestação de Serviço de Comunicação Multimídia, para 
interligação das diversas áreas da Prefeitura Municipal de 
Ariranha, conforme descrições detalhadas, constantes no ANEXO I 
- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS,o qual é parte 
integrante deste Edital, e fornecimento de link dedicado de 
acesso a internet 10Mbpsfull 
 
1.2. Os equipamentos necessários para tal interligação deverão 
ser novos, sem uso, e estar em fase normal de fabricação, ou 
seja, os seus componentes devem estar sendo fabricados 
normalmente, não podendo ser utilizados equipamentos que tiveram 
sua fabricação descontinuada, sendo que estes deverão ser 
disponibilizados pela contratada, a titulo de comodato, sendo ao 
final da prestação de serviço restituído a mesma. 
 
II - DA PARTICIPAÇÃO E VISITA TÉCNICA 
 
2.1. Poderão participar desta licitação: 
 
2.1.1. As licitantes previamente inscritas no Cadastro de 
Fornecedores da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA, 
apresentando os documentos de que trata os artigos 27 a 31 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações (ANEXO X - DOCUMENTOS 
PARA CADASTRO). 
 
2.1.2. Todas as empresas do ramo de atividade pertinente ao 
objeto deste Edital e que atendam a todas as exigências, 
inclusive quanto à documentação, constantes no item 4.2. da 
Cláusula IV deste Edital. 
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2.2. Não será permitida a participação de pessoa física, de 
consórcio de empresas, de empresas em regime de falência ou 
concordata, estando também abrangida pela proibição aquela que 
esteja cumprindo penalidade de suspensão temporária de licitar 
ou contratar com esta Administração Municipal e que tenha sido 
declarada inidônea para contratar ou licitar com a Administração 
Pública de qualquer nível, sem contar ainda com as demais 
proibições elencadas no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações. 
 
2.3. VISITA TÉCNICA 
 
2.3.1. Para a Visita Técnica a empresa licitante deverá 
credenciar um representante para apresentar-se na sede da 
Prefeitura, localizada na Rua, - Centro, onde tomará 
conhecimento das condições e dos locais de instalação dos 
equipamentos/materiais e prestação dos serviços.  
2.3.2. A Visita deverá ser agendada com antecedência, na Divisão 
de Tecnologia da Informação - Secretaria Municipal de 
Administração, pelo telefone (17) 3576-9200 -, com o Sr. 
Reginaldo ou Sra. Fernanda, no horário das 08h00 às 17h00 e 
somente será realizada até o dia 27 de fevereiro de 2013. A 
empresa receberá comprovante de sua visita técnica, fornecido 
pela Prefeitura, devendo constar do Envelope nº 01 - Documentos 
de Habilitação, conforme alínea “a” do subitem 4.2.1. III - 
Documentação Complementar. 
 
2.4. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
elaboração e apresentação de suas propostas. 
 
III - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. No início da sessão de abertura dos envelopes, as empresas 
participantes poderão se fazer representar: 
a) diretamente por um diretor ou um de seus sócios, através da 
apresentação de cópia autenticada do contrato social, ou 
b) indiretamente por meio de procuração com firma reconhecida, 
ou 
c) indiretamente por meio de carta de credenciamento específica. 
3.1.1. Em se tratando das alíneas “b” e “c” acima, o procurador 
ou credenciado deverá apresentar cópia autenticada ou original 
do estatuto social, contrato social e/ou outro instrumento de 
registro comercial, registrado na Junta Comercial, servindo 
apenas para efeito de verificação pela Comissão, sendo, para 
este ato, devolvida após a conferência. 
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3.2. Os contratos sociais, procurações e cartas credenciais, 
apresentadas à Comissão Permanente de Licitação, serão 
examinadas no início da sessão, juntamente com a Cédula de 
Identidade ou outro documento equivalente, antes da abertura dos 
envelopes nº 01 - Documento de Habilitação. 
 
3.3. As cópias dos contratos sociais, procurações e cartas 
credenciais serão retidas pela Comissão de Licitação e anexadas 
ao processo. 
 
3.4. A ausência do representante credenciado ou a não 
apresentação ou incorreção do documento de credenciamento para 
participar da Reunião de Abertura dos Envelopes, não acarretará 
a inabilitação ou desclassificação da empresa licitante, embora 
que, durante os trabalhos só será permitida a manifestação oral 
ou escrita do representante legal ou credenciado da empresa, 
cujas declarações obrigarão a licitante, administrativa e 
civilmente. 
 
3.5. Será admitido somente 01 (um) representante por licitante. 
Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração 
legal, poderá representar mais de uma empresa. 
 
3.6. Não será permitido o credenciamento de menores de 18 
(dezoito) anos, exceto se emancipados. 
 
IV - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
4.1. A Documentação e Propostas, deverão ser entregues no local 
determinado no Preâmbulo deste Edital, até o dia e horário, 
fixados para o encerramento desta licitação, em envelopes 
separados e fechados, constando em sua face frontal a razão 
social e o endereço completo da licitante, além dos dizeres: 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA 
CARTA CONVITE Nº 007/2013 
PROCESSO Nº023/2013 
 
O primeiro com o subtítulo ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 
O segundo com o subtítulo ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
4.2. Quanto ao ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 
4.2.1. O envelope "DOCUMENTAÇÃO" deverá conter, 
obrigatoriamente, sob pena de inabilitação automática da 
proponente, 01 (uma) via original ou fotocópia autenticada de 
cada documento a seguir relacionado: 
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4.2.1.I - Certificado de Registro Cadastral - expedido pela 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA, conforme solicita o item 
2.1.1. deste Edital, compatível com o objeto desta licitação, 
com prazo de validade igual ou superior a data marcada para 
entrega dos envelopes. 
 
a) o Certificado deverá estar acompanhado de declaração de 
inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação. 
 
b) As Certidões relacionadas no Certificado de Registro 
Cadastral emitido pela Prefeitura do Município de Ariranha, 
deverão estar dentro do prazo de validade. 
 
c) As Certidões cujo prazo de validade tenha expirado antes da 
data do encerramento desta licitação, deverão ser atualizadas e 
anexadas ao Certificado, devendo uma cópia destas, serem 
encaminhadas ao Setor de Compras e Cadastro para atualização do 
Certificado. 
 
d) Caso a sede da empresa seja fora deste Município e mantenha 
filial (is) em Ariranha, apresentar a Certidão Negativa de 
Tributos Municipais da (s) filial (is) de Ariranha. 
 
4.2.1.II - Qualificação Técnica 
 
Atestado e ou Certificado de homologação do órgão responsável 
pela regulamentação do setor (ANATEL – Agência Nacional de 
Telecomunicações). E um comprovante que a empresa possui ASN 
próprio. 
 
4.2.1.III - Documentação Complementar 
 
a) Cópia do comprovante da Visita Técnica fornecida pela 
Prefeitura, conforme subitem 2.3. deste Edital.  
 
b) Declaração de que a empresa licitante não está proibida de 
contratar com esta Administração Municipal ou declarada inidônea 
por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, 
Distrital, Estadual ou Municipal, tendo em vista os artigos 87, 
inciso IV, e 97 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
bem como estar ciente que deverá declará-la quando ocorrida, 
durante o procedimento licitatório e/ou da execução do 
Instrumento Contratual; 
 
c) Declaração de que concorda e sujeitar-se-á a todos os termos 
do presente Edital; 
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d) Declaração de que examinou o Edital e seus Anexos, não 
existindo nenhuma falha nos mesmos, concordando assim com estes 
documentos na sua integra; 
 
e) Declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalhos noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, conforme Lei nº 9.854/99. 
 
OBS: Nas Declarações deverá constar o número desta licitação e 
do processo. Todos os documentos exigidos nesta licitação, 
deverão ser apresentados com o mesmo número de Inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), sob pena de 
Inabilitação. 
 
4.2.2. Disposições Gerais da Habilitação 
 
4.2.2.1. Os documentos (certidões) somente serão aceitos se a 
data de validade neles assinalados for igual ou superior a data 
marcada para entrega dos envelopes ou na hipótese de não constar 
nos documentos o respectivo prazo de validade, somente serão 
aceitos se emitidos no prazo de 60 (sessenta) dias anteriores à 
data marcada para entrega dos envelopes contendo Documentação e 
Proposta. 
 
4.2.2.2. Os Documentos (certidões) emitidos via internet, 
dispensam autenticação, desde que apresentados em seu original, 
ficando a critério da Prefeitura a análise da veracidade dos 
mesmos e desde que estejam dentro do prazo de validade, conforme 
itens 4.2.2.1. deste Edital. 
 
4.2.2.3. Excepcionalmente em caso de greve geral da instituição 
emitente da Certidão Negativa, e comprovada a real 
impossibilidade de obtenção de Certidão recente, poderá a 
Comissão de Licitação a seu exclusivo critério aceitar Certidão 
Negativa cujo prazo de validade tenha se expirado após o início 
da greve, desde que acompanhada de declaração de que a empresa 
esta regularizada junto ao órgão em greve. 
 
4.2.2.4. Caso a empresa vencedora esteja dentro do caso acima, a 
mesma deverá apresentar a Certidão atualizada quando cessado o 
impedimento à sua expedição. 
 
4.2.3. Os Documentos deverão ser apresentados, 
preferencialmente, encadernados em pastas, numerados 
seqüencialmente e com índice que os identifique claramente. 
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4.2.4. Não serão aceitos, em hipótese alguma, protocolos de 
pedido de certidões. 
 
4.3. Quanto ao ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS: 
 
4.3.1. As empresas deverão apresentar, dentro do ENVELOPE N° 02 
– PROPOSTA DE PREÇOS, em papel timbrado do licitante, em apenas 
uma via, datilografada ou impressa, em um só lado do papel, sem 
rasuras, borrões, emendas, ressalvas ou omissões e devidamente 
assinadas pelo representante legal da empresa, com indicação do 
seu subscritor, a indicação do número desta licitação, a razão 
social, endereço completo e CNPJ do proponente, proposta 
conforme modelo constante do (ANEXO II - MODELO DE 
PROPOSTA)deste Edital, contendo o PREÇO TOTAL MENSAL, em moeda 
corrente do país. 
 
4.3.2. Considerar-se-ão incluídos no preço, os tributos e 
encargos que não tiverem sido expressamente ressalvados, com 
indicação das respectivas alíquotas, bem como a validade da 
proposta de 60 (sessenta) dias, contadosda data da abertura dos 
envelopes, as condições de pagamento, os prazos de entrega e os 
serviços de Instalação, Suporte Técnico, Manutenção e Garantia 
de acordo com o exigido nas respectivas Cláusulas deste Edital. 
 
4.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às 
exigências essenciais do Edital, considerando-se como tais as 
que não possam ser atendidas no ato, por simples manifestação de 
vontade do proponente. 
 
V - DO ENCERRAMENTO 
 
5.1. No dia e hora estabelecidos, na presença dos membros da 
Comissão Permanente de Licitações, serão abertos, primeiramente, 
os Envelopes “Documentação” e examinados os seus conteúdos, a 
fim de serem os participantes considerados habilitados ou não. 
Aos participantes considerados inabilitados quanto aos 
documentos apresentados, os envelopes “Proposta” serão 
devolvidos intactos, desde que tenham desistido da interposição 
de recursos, ou após a sua denegação, se for o caso; 
 
5.2. Não havendo impugnação, os Envelopes contendo “Proposta” 
das licitantes habilitadas quanto aos documentos, serão abertos 
no horário estipulado. 
 
5.3. Havendo recurso, os trabalhos serão suspensos, designando-
se nova data para abertura dos Envelopes “Proposta”, que serão 
rubricados pelos presentes e guardados em cofre da 
Municipalidade; 
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5.4. Os membros da Comissão poderão suspender os trabalhos a fim 
de realizar diligências destinadas a melhor instruir o processo 
licitatório; 
 
5.5. Das decisões da habilitação, bem como da classificação e 
desclassificação da proposta cabe recurso com efeito suspensivo, 
dirigido à Comissão Permanente de Licitações, a ser interposto 
no prazo, conforme dispõe o artigo 109 da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, protocolados no horário bancário, 
junto ao Setor de Protocolo e Arquivo no Paço Municipal. 
 
5.6. As questões porventura suscitadas durante os atos públicos 
desta licitação, serão resolvidas na presença dos licitantes ou 
de seus representantes, ou deixadas para posterior deliberações, 
a juízo da Comissão. 
 
VI - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1. As propostas serão classificadas em ordem crescente, 
considerando-se em primeiro lugar a que apresentar menor o preço 
global, para execução do objeto desta licitação, desde que 
obedecidas todas as condições deste Edital e seus Anexos. 
 
6.2. Serão desclassificadas as propostas: 
 
6.2.1. Cujo objeto não atenda as especificações técnicas, prazos 
e condições fixados neste Edital; 
6.2.2. Cujos preços não forem apresentados em moeda corrente do 
país; 
6.2.3. Que se mostrarem manifestamente inexeqüíveis; 
6.2.4. Que não atenderem as exigências deste edital e seus 
anexos; 
6.2.5. Que se baseiem em propostas dos demais licitantes; 
6.2.6. Que contenham rasuras ou ressalvas que as invalidem; 
6.2.7. Que ofertem qualquer vantagem não prevista neste edital. 
 
6.3. Qualquer licitante poderá ser convocada para que no prazo 
que a Comissão lhe consignar, complementar informações ou 
prestar esclarecimentos referente ao objeto desta licitação. 
 
6.4. Se a Comissão Permanente de Licitações considerar em 
condições de analisar, classificar ou julgar as propostas no 
próprio ato de abertura dos envelopes, poderá fazê-lo, caso 
contrário suspenderá os trabalhos pelo prazo necessário, e 
comunicará as empresas licitantes o resultado do julgamento, que 
será publicado na Imprensa Oficial Local e Diário Oficial. 
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6.5. Encerrada a fase de julgamento, o processo será encaminhado 
ao Prefeito Municipal que, concordando com o relatório, 
homologará e adjudicará a licitação. Não concordando, devolverá 
o expediente à Comissão para refazimento da etapa impugnada, 
anulará ou revogará a licitação, assegurando-se, no caso de 
desfazimento do processo licitatório, o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
6.6. Assegura-se à Prefeitura Municipal o direito de, a qualquer 
tempo antes da contratação, revogar ou anular no todo ou em 
parte o presente procedimento licitatório, sem que caiba a 
qualquer dos licitantes direito a indenização. 
 
6.7. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, adotar-se-á 
o critério de sorteio disposto no parágrafo 2º do artigo 45 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
VII - DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 
 
7.1. Os proponentes poderão solicitar da Prefeitura Municipal, 
esclarecimentos complementares, até o segundo dia útil que 
anteceder a entrega dos envelopes para participação nesta 
licitação, pedido este que deverá ser formalizado e encaminhado 
a Comissão Permanente de Licitações. 
 
7.2. Terão valor somente as informações, correções e alterações 
que forem fornecidas oficialmente pela Prefeitura. 
 
7.3. No caso de não solicitação de esclarecimentos pelos 
proponentes dentro do prazo estipulado, pressupõe-se que os 
elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não 
cabendo, portando, direito a reclamações posteriores. 
 
VIII - DOS RECURSOS 
 
8.1. Fica assegurado aos licitantes, o direito a todos os 
recursos admitidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. Os recursos eventualmente interpostos deverão ser 
encaminhados a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, e protocolados 
no horário das 08h00 às 17h00, na Central de Atendimento da 
Prefeitura do Município de Ariranha, na– Centro, nesta cidade. 
 
8.2. Os recursos ou impugnações interpostos fora dos prazos e 
horários estabelecidos, não serão conhecidos. 
 
IX - DA CONTRATAÇÃO E ENTREGA DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO 
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9.1. O prazo para assinatura do Instrumento Contratual será de 
05 (cinco) dias úteis após a convocação nesse sentido, podendo 
ser prorrogado, por igual período, em caso de situação 
justificável e aceita pela Prefeitura Municipal de Ariranha. 
 
9.2. A Empresa vencedora deverá iniciar a prestação dos serviços 
em até 15 dias corridos. 
 
9.2.1. Finalizados os serviços de instalação, a Prefeitura do 
Município de Ariranha disporá de um período de até 10 (dez) dias 
úteis para testes de funcionalidades, quando, então, verificará 
o atendimento a todas as características solicitadas no ANEXO I 
- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS deste edital 
 
9.3. Satisfeitas todas as condições de testes, a Prefeitura do 
Município de Ariranha emitirá o respectivo “Termo de Aceite de 
Instalação”, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 
 
X – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (verificar esta cláusula, pois 
pune apenas a gente) 
 
10.1. A(s) licitante(s), a empresa vencedora, bem como a 
CONTRATADA, estará(ão) sujeita(s) às penalidades, previstas nas 
Leis Federais 8.666/93 e suas atualizações e demais legislações 
pertinentes, sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis, em 
especial: 
 
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta 
no caso da licitante vencedora recusar-se a assinar o 
Instrumento Contratual dentro do prazo estabelecido no item 9.1 
da Cláusula IX deste Edital. 
 
 
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Instrumento 
Contratual, no caso de rescisão, por culpa ou requerimento da 
contratada, sem motivo justificado ou amparo legal, a critério 
da Prefeitura do Município de Ariranha. 
 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com esta Administração Municipal pelo 
prazo de até 02 (dois) anos. 
 
 
11.2. As multa de que tratam este Edital, somente poderão ser 
relevadas, quando os fatos geradores da penalidade decorram de 
casos fortuitos ou de força maior, que independam da vontade da 
Contratada e quando aceitos, justifiquem o atraso. 
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11.3. Na hipótese de aplicação de multa, é assegurado ao 
Município o direito de optar pela dedução do respectivo valor 
sobre qualquer pagamento a ser efetuado à empresa contratada ou 
se não tiver saldo, inscrever na Dívida Ativa do Município. 
 
11.4. É facultada a Prefeitura Municipal de Ariranha, o direito 
de rescindir o Instrumento Contratual, total ou parcialmente, 
independentemente de Notificação Judicial ou Extra-Judicial, nos 
casos previstos nos artigos de 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
11.5. A abstenção por parte da Prefeitura do Município de 
Ariranha, do uso de quaisquer das faculdades à mesma concedido 
no Instrumento Contratual e neste Edital, não importará em 
renúncia ao seu exercício.  
 
11.6. A aplicação de qualquer penalidade prevista neste edital 
não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das 
penalidades previstas nas Leis Federais 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
XI - DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO E PRAZO 
 
12.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente até 5 (cinco) 
dias após a entrada da Nota Fiscal na Tesouraria da Prefeitura. 
12.2. Os serviços serão prestados pelo período de 12 (doze) 
meses. 
 
XII - SUPORTE LEGAL 
 
13.1. Esta licitação será regida pelas disposições da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, disposições deste edital 
e demais normas aplicáveis a matéria objeto de sua realização. 
 
XIII - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS 
 
14.1 Os recursos financeiros para atendimento da presente 
licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
02- PODER EXECUTIVO 
020100 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 

04122000220030000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito e 
Dependências 
33903900 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 
110.000 – GERAL 
 
XIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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15.1. É facultada ao Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
15.2. Fica assegurado à Prefeitura do Município de Ariranha o 
direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a 
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando 
ciência aos participantes, conforme artigo 49 da Lei nº 8.666/93 
e suas atualizações. 
 
15.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de suas propostas e a Prefeitura do Município de 
Ariranha não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 
 
15.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e 
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação. 
 
15.5. Após apresentação da proposta não caberá desistência, 
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 
pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
 
15.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato 
superveniente que impeça a realização do certame na data 
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local 
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação em contrário. 
 
15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus 
Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Prefeitura do Município de Ariranha. 
 
15.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não 
importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis 
a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública. 
 
15.9. As normas que disciplinam este Edital serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 
contrato. 
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15.10. É vedado à Licitante Vencedora ceder ou transferir o 
objeto licitado sem estar expressamente autorizado por escrito 
pela Prefeitura. 
 
15.10.1. Qualquer cessão ou transferência feita sem autorização 
da Prefeitura, será nula de pleno direito e sem qualquer efeito, 
além de constituir infração passível das combinações legais e 
contratuais. 
 
15.10.2. Em caso de cessão ou transferência, expressamente 
autorizada pela Prefeitura, a licitante vencedora permanecerá 
solidariamente responsável com o fornecedor, tanto em relação à 
Prefeitura, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento do 
fornecimento do objeto desta licitação. 
 
15.11. Todos os horários constantes deste Edital, têm como 
referência o horário de Brasília/DF. 
 
15.12. A homologação do resultado desta licitação não implicará 
em direito à aquisição do item licitado. 
 
15.13. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente 
aquelas de ordem estritamente informal. 
 
15.14. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições 
constantes das Leis Federais nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
15.15. Para quaisquer questões suscitadas e não resolvidas via 
administrativa, o foro competente será o desta Comarca de 
Ariranha/SP. 
 
  Para conhecimento público, expede-se o presente 
edital, que é publicado em súmula no diário Oficial do 
Município, e afixado na íntegra no local de costume do Paço 
Municipal. 
 
  Ariranha, 22 de fevereiro de 2013. 
 
 
 

FAUSTO JUNIOR STOPA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS 
 
CARTA CONVITE Nº 007/2013 
PROCESSO Nº 023/2013 
 
OBJETO: Prestação de Serviço de Comunicação Multimídia, para 
interligação das diversas áreas da Prefeitura Municipal de 
Ariranha e fornecimento de link dedicado de acesso a internet 
10Mbpsfull. 
 
PREÂMBULO 
 
As Especificações Técnicas Básicas Requeridas representam as 
especificações técnicas mínimas necessárias, a qual os produtos 
e serviços ofertados pela proponente deverão obrigatoriamente 
atender, sob pena de desclassificação de sua proposta. 
 

Indice Descrição do Local Throughput Meio de 
interligação 

01 Centro Social 5 Mb Rádio 5 GHz 
02 Fisioterapia 2 Mb Rádio 5 GHz 
03 Escola Dircilia 10Mb Rádio 5 GHz 
04 Cras 5 Mb Rádio 5 GHz 
05 CEI – Tatiane 2 Mb Rádio 5 GHz 
06 USF – Higino 2 Mb Rádio 5 GHz 
07 EMEI – Deolinda 5 Mb Rádio 5 GHz 
08 Creche Coabh 2 Mb Rádio 5 GHz 
09 Hospital Julia 4 Mb Rádio 5 GHz 
10 Prefeitura Municipal  10Mb Rádio 5 GHz 
11 Dep Esportes 2 Mb Rádio 5 GHz 
12 Escola Benta 5 Mb Rádio 5 GHz 
13 Secretária de Saúde  3 Mb Rádio 5 GHz 
14 Unidade de Saude 5 Mb Rádio 5 GHz 
15 Assistência Social 2 Mb Rádio 5 GHz 
16 Vigilância Sanitária  2 Mb Rádio 5 GHz 
17 Caixa D’ Água 2 Mb Rádio 5 GHz 
18 Bando do Povo 2 Mb Rádio 5 GHz 
19 Secretária da Educação 4 Mb Rádio 5 GHz 
20 Almoxarifado 2 Mb Rádio 5 GHz 
 
 
1. EQUIPAMENTO: Todos os equipamentos que serão utilizados 
deverão ser homologados pela ANATEL. Não serão aceitas soluções 
baseadas em PCs de uso geral ou dispositivos que contenha 
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componentes móveis, do tipo acionadores de discos rígidos ou 
flexíveis. 
 
1.1. Características Técnicas dos rádios 5 GHz: 
Nos locais que serão interligados por rádio, os equipamentos 
devem obter a seguintes características técnicas: Freqüência 
Operacional de 4.900 a 5.850 GHz com isenção de licença ANATEL. 
Protocolo de comunicação wireless compatível com o padrão 
802.11a. Filtro de pacotes IP/MAC. Encriptação de dados WPA2 
AES. Autenticação de usuário Radius. Modulação OFDM. 
GerenciamentoRemoto SNMP, Telnet, SSH, Interface WEB. Interface 
Ethernet 10/100Base-TX, conector RJ45.Controle de banda Bi-
Direcional Certificação MAC BridgingSpanningTree IEEE 802.1D. 
 
2. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO: 
 
a) Manutenção: Os serviços de Manutenção deverão ser prestados 
“on site” nos locais especificados no ANEXO III - LOCALIDADES DE 
INSTALAÇÃO do Edital. Os Serviços de manutenção devem contemplar 
a troca de hardware defeituoso e atualizações de software e/ou 
firmware dos equipamentos/plataformas dentro dos tempos de 
atendimento especificados na alínea “a” do item 3 deste ANEXO. 
 
b) Suporte Técnico:  
 
 
3. REGIME DE ATENDIMENTO: 
 
a) Manutenção: Os serviços de Manutenção deverão ser prestados 
no regime de atendimento de vinte e quatro horas por dia nos 
sete dias da semana, (24x7), durante todo o período de vigência 
do Contrato. O tempo de atendimento deve ser no máximo 04 
(Quatro) horas, a partir do registro de abertura do chamado no 
Centro de Atendimento da proponente. 
 
b) Suporte Técnico: Os serviços de Suporte Técnico deverão ser 
prestados em horário comercial, de segunda à Sexta, das 8h00 às 
18h00, durante todo o período de cobertura e deverão abranger a 
solução de problemas, dúvidas e correção de eventuais conflitos 
de configuração. O tempo de atendimento deve ser no máximo 04 
(Quatro) horas, a partir do registro de abertura do chamado no 
Centro de Atendimento da proponente. 
 
3.1. Central de Atendimento: A CONTRATADA deverá contar com uma 
Central de Atendimento, perfeitamente equipada com sistemas de 
telefonia, programas e equipamentos de computação, com 
capacidades adequadas ao recebimento, registro, acompanhamento, 
e armazenamento histórico de todos os chamados de suporte e 
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assistência técnica, aos equipamentos e softwares cobertos por 
este edital.  
3.2. Sistemas de Atendimento: Será obrigatória a 
disponibilização de um sistema de abertura de chamados por 
comunicação não tarifada 0800 e opcionalmente via WEB. 
 
  Ariranha, 22 de fevereiro de 2013. 
 
 
 

FAUSTO JUNIOR STOPA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO II 
 
MODELO DE PROPOSTA 
 
Á 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA 
 
CARTA CONVITE Nº 007/2013 
PROCESSO Nº 023/2013 
 
 
Proponente: (razão social) 
 
CNPJ / Inscrição Estadual 
 
Endereço: (rua/bairro/cidade/estado/cep) 
 
Telefone / Fax: 
 
Dados Bancários: (conta corrente/agência/banco) 
 
OBJETO: Prestação de Serviço de Comunicação Multimídia, para 
interligação das diversas áreas da Prefeitura Municipal de 
Ariranha. 
 
 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA MENSAL: R$ -----,-- 
 
 
A validade desta proposta bem como os prazos e condições de 
entrega estão de acordo com as condições expressas no Edital em 
referência e seus anexos. 
 
Os valores acima propostos incluem todos os encargos 
operacionais e tributos devidos. 
 
DECLARAMOS QUE A SOLUÇÃO INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, 
SERVIÇOS DE DADOS E SEGURANÇA, ATENDEM NA ÍNTEGRA, AS EXIGÊNCIAS 
CONTIDAS NO ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS 
REQUERIDAS.  
 
-----, -- de ----- de 2013. 
 
 
__________________________________________ 
representante(s) legal(is) (com carimbo da empresa) 
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ANEXO III 
 
LOCALIDADES DE INSTALAÇÃO 
 
CARTA CONVITE Nº 007/2013 
PROCESSO Nº 023/2013 
 

ENDEREÇOS DOS LOCAIS QUE SERÃO INTERLIGADOS 
 
 
Pt. 1 – Centro Social – Rua: Maria Josefa Ayusso, nº. 902, 
Centro 
 
Pt. 2 – Fisioterapia: Avenida: Maria Josefa Ayusso, 880, Centro.  
 
Pt. 3 – Escola Dircilia Rua:João Colombo, nº. 627.  
 
Pt. 4 – Cras Rua: João Colombo, 615 
 
Pt. 5 – CEI- Tatiane Rua:João Colombo, nº. 425.  
 
Pt. 6 – USF – Higino Rua:Adoniro Riva, nº. 164 
 
Pt. 7 – EMEI – Deolinda Rua: João Colombo, nº. 458 – PQ. 
Industrial Virgulino de Oliveira. 
 
Pt. 8 – Creche Rua: Andre Lopes Morato, 84, COHAB. 
 
Pt. 9 – Hospital Julia Rua:Siqueira Campos, nº. 29, Centro  
 
Pt 10 – Prefeitura Municipal Rua:Dr. Oliveira Neves, nº. 476, 
Centro 
 
Pt. 11 – Departamento de Esporte Rua: Campos Sales, nº. 222, 
Centro.  
 
Pt. 12 – Escola Benta Praça: São Sebastião, nº. 21 – Centro.  
 
Pt. 13 – Secretária de Saúde Praça: São Sebastião, 151.  
 
Pt. 14 – Unidade de Saúde Praça:São Sebastião, nº. 151 F/ Campos 
Sales – Centro.  
 
Pt. 15 – Assistência Social Praça: Higino Hernandez, nº. 45, 
Centro 
 
Pt. 16 – Vigilância Sanitária Rua: Campos Sales, nº 92 - Centro 
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Pt. 17 – Caixa d’ água Rua: Campos Sales s/n 
 
Pt. 18 – Banco do Povo Rua: Campos Sales, nº. 243 - Centro 
 
Pt. 19 – Secretária da Educação Rua: 10 de Abril, nº. 198 - 
Centro 
 
Pt. 20 – Almoxarifado Rua: José Afonso, nº. 380 – PQ Industrial 
“Julio Trovó”. 
 
 
 
Prefeitura do Município de Ariranha, xx de fevereiro de 2013. 
 
Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


