
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SANTA INÊS

AVISO IMPORTANTE

Conforme Acórdão TCU nº.  754/2015 – Plenário,  a Administração Pública está obrigada a autuar
processo administrativo para apuração de falta e aplicação de sanções contra todas as empresas que
pratiquem os atos tipificados no art. 7º. Da Lei 10.520/2002.

Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar  o  contrato,  deixar  de  entregar  ou apresentar  documentação  falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e,
será  descredenciado  no  SICAF,  ou  nos  sistemas  de  cadastramento  de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato
e das demais cominações legais.

Recomendamos  que  os  interessados  em  participar  do  certame  leiam  atentamente  todas  as
exigências habilitatórias contidas no Edital e seus anexos, verificando se dispõe dos documentos
exigidos.

E, ainda, que sejam observadas todas as características do objeto licitado para, assim, evitar
propostas com valores inexeqüíveis, pois não será aceito pedido de desistência após o início da
sessão do pregão.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 31/2017

Edital de Licitação nº. 49/2017

Processo nº. 23332.000542/2017-82

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês, por meio do
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 71, de 13 de julho de 2017, publicada no D.O.U. de 14 de julho
de  2017  e  sua  equipe  de  apoio,  torna  público  para  conhecimento  dos  interessados  que  no  dia
03/10/2017,  às  09h00min,  horário  de  Brasília, realizará  licitação  na  modalidade  PREGÃO
ELETRÔNICO,  julgamento  pelo  MENOR  PREÇO  POR  ITEM,  conforme  disciplinado  neste
Edital e seus Anexos. 

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na legislação de regência, em especial na Lei nº
10.520  de  17/07/2002,  no  Decreto  nº  5.450  de  31/05/2005,  na  Lei  Complementar  nº  123  de
14/12/2006, no Decreto nº 8.538 de 06/10/2015 e, subsidiariamente, aos dispositivos da Lei nº 8.666
de 21/06/1993 e das demais normas que dispõem sobre a matéria.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 03/10/2017
HORÁRIO: 09h00min (horário de Brasília)
LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Modelo de Proposta;
ANEXO III – Modelo de Declaração de Vistoria ou Renúncia
ANEXO IV – Minuta de Contrato;

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos no fornecimento de Link de
acesso dedicado à internet, via rádio ou por meio de infraestrutura de fibra ótica, com capacidade de
50 Mbps, full duplex, incluindo a instalação, ativação, configuração e suporte técnico entre o Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Baiano  –  Campus  Santa  Inês  e  a  rede  mundial  de
computadores – Internet, 24 horas por dia e 7 dias por semana, inclusive feriados, conforme descrição
contida no item 1.1 do Termo de Referência (Anexo I).

2. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO

2.1. O objeto a ser adquirido enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam a
Lei n° 10.520/2002 e o Decreto n° 5.450/2005, por possuir padrões de desempenho e características
gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da
modalidade Pregão.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
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3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto  desta  licitação,  e  que  estejam com Credenciamento  regular  no  Sistema  de  Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 2010,  que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação previstos
neste Edital.

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
nos limites previstos da Lei Complementar nº 123 de 2006 e suas alterações.

3.2.1. O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento do licitante na
categoria de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.2.2. A empresa que declarar falsamente se tratar de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade  cooperativa,  para  valer-se  do  tratamento  diferenciado  concedido  pela  LC  nº  123/2006
incorrerá no crime de falsidade ideológica e estará sujeita às penas previstas no art. 299 do Código
Penal, sem prejuízo das demais penalidades cíveis e administrativas cabíveis.

3.3. O licitante deve estar  previamente credenciado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores –  SICAF, para que possa acessar o sistema, em licitações promovidas pelos órgãos e
entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG ou por aqueles que tenham celebrado
termo de adesão ao sistema.

3.3.1. O cadastramento no SICAF poderá ser providenciado pelo interessado e realizado em qualquer
unidade de cadastramento dos Órgãos/Entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das
Autarquias e das Fundações que integram o Sistema de Serviços Gerais – SISG.

3.4. Não poderão participar deste Pregão empresas:

a. Que se encontrem em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação;

b. Que estejam com impedido de licitar e contratar com a União, ou que por esta tenha sido
declarada inidônea, ou suspensa de licitar e contratar com o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês;

c. Que estejam atuando na condição de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público –
OSCIP;

d. Que estejam em mora ou inadimplentes perante o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês;

e. Estrangeiras que não funcionem no País.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no sitio: www.comprasgovernamentais.gov.br.

4.2. Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico a autoridade
competente  do  órgão  promotor  da  licitação,  o  Pregoeiro,  os  membros  da  Equipe  de  Apoio  e  os
licitantes que participam do Pregão na forma Eletrônica.
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4.3. O credenciamento do licitante dependerá de registro atualizado no SICAF.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante e
a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.5. O  uso  da  senha  de  acesso  pelo  licitante  é  de  sua  responsabilidade  exclusiva,  incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema
ou ao IF-Baiano - Campus Santa Inês, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5. DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

5.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa
poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma Eletrônica.

5.2. A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelo  e-mail
compras@si.ifbaiano.edu.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Rodovia BR 420,
Km 2,5, s/nº, Bairro Rural, Santa Inês-BA, CEP: 45320-000.

5.2.1. Só serão aceitas petições de impugnação com a assinatura do interessado.

5.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo Setor responsável pela elaboração deste Edital, decidir
sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

5.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para
realização do certame.

5.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro,  até  3  (três)  dias  úteis  anteriores  à  data  fixada  para  abertura  da  Sessão  Pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, pelo e-mail compras@si.ifbaiano.edu.br.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. Após a divulgação deste Edital no endereço eletrônico  www.comprasgovernamentais.gov.br,
os licitantes deverão encaminhar as Propostas com a descrição do objeto ofertado e o preço com
valores unitários e totais, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, exclusivamente por meio
do  Sistema  Eletrônico,  quando,  então,  encerrar-se-á,  automaticamente,  a  fase  de  recebimento  de
propostas.

6.2. A participação neste Pregão Eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante. 

6.3. O  licitante  responsabilizar-se-á  formalmente  pelas  transações  efetuadas  em  seu  nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao IF Baiano – Campus Santa Inês
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.4. Caberá  ao  licitante  acompanhar  as  operações  no  Sistema  Eletrônico  durante  o  processo
licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.
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6.5. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

b. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

c. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;

d. Que  não  emprega  menor  de  18  anos  em trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  e  não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

e. Que a proposta foi  elaborada de forma independente,  nos  termos da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;

f. Que não utiliza de trabalho degradante ou forçado.

6.6. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento
e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital e seus Anexos.

6.6.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta sujeitará
o licitante às sanções previstas neste Edital.

6.7. Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

7. DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

A partir do horário e data previstos no preâmbulo, e em conformidade com o subitem 6.1 deste Edital,
terá início a sessão pública do  Pregão Eletrônico em epígrafe, com a divulgação das propostas de
preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto nº 5.450/05,
publicado no DOU de 31 de maio de 2005.

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

8.1. Classificadas  as  propostas,  o  Pregoeiro  dará  início  à  fase  competitiva,  quando  então  os
licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

8.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

8.2. Observado o horário fixado para a formulação de lance e as regras de sua aceitação, o licitante
será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da
Sessão de acordo com a Instrução Normativa nº 3, de 4 de outubro de 2013.
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8.3.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte)
segundos, e o intervalo entre os lances inferiores ao menor lance registrado no sistema não poderá ser
inferior a 3 (três) segundos.

8.4. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
Sistema.

8.5. Não  serão  aceitos  dois  ou  mais  lances  iguais,  prevalecendo  aquele  que  for  recebido  e
registrado primeiro.

8.6. Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.7. A etapa  de  lances  da  Sessão  Pública  será  encerrada  por  decisão  do  Pregoeiro,  mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.8. Após o encerramento da etapa de lances da Sessão Pública, o Pregoeiro poderá encaminhar,
pelo Sistema Eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
que  seja  obtida  melhor  proposta,  observado o  critério  de  julgamento,  não  se  admitindo  negociar
condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

8.9. A negociação será realizada por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

8.10. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico
permanecer  acessível  aos  licitantes,  os lances continuarão sendo recebidos,  sem prejuízo dos atos
realizados.

8.11. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão
do Pregão na forma Eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes,
no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

8.12. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação
do licitante conforme disposições deste Edital.

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento da proposta, decidindo sobre aceitação dos preços obtidos.

9.1.1. Não serão aceitas as propostas com valores acima dos valores de referência especificados
no Termo de Referência, ANEXO I deste Edital.

9.2. Analisada a proposta de preços, o Pregoeiro efetivará a aceitação no sistema, consagrando-se
vencedora aquela que apresentar o menor preço por item.

9.3. O não atendimento a qualquer solicitação do pregoeiro com relação à proposta ensejará a
desclassificação da empresa licitante e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

6
Km 2,5 – BR 420 – Rodovia Santa Inês x Ubaira – CEP: 45.320-000 – Santa Inês-BA

Telefone: (73) 3536-1212 – Sítio: www.si.ifbaiano.edu.br – E-mail: compras@si.ifbaiano.edu.br

http://www.si.ifbaiano.edu.br/
mailto:compras@si.ifbaiano.edu.br


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SANTA INÊS

9.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida neste Edital,
será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

9.5. Havendo  aceitação  da  proposta  classificada  em primeiro  lugar,  o  Pregoeiro  solicitará  do
respectivo licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação. 

9.5.1. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

9.6. Ocorrendo à situação a que se refere o subitem anterior, o Pregoeiro poderá negociar com a
licitante para que seja obtido preço melhor.

9.7. O Pregoeiro poderá solicitar dos licitantes quaisquer outras informações que julgar pertinente
para o perfeito conhecimento e julgamento do objeto como prospecto, folder, catálogo, entre outros,
sendo que estas deverão ser enviadas, de modo imediato e impreterível, preferencialmente através do
e-mail compras@si.ifbaiano.edu.br.

9.7.1. O  não  atendimento  às  diligências  implicará  na  desclassificação  da  proposta  apresentada,
conforme e quando for o caso.

9.8. As propostas  deverão atender  as  especificações  do Termo de Referência,  ANEXO I deste
Edital.

9.9. Havendo divergências entre as especificações lançadas no sítio Compras Governamentais
e as descritas no Termo de Referência, ANEXO I deste Edital, prevalecerão as especificações do
Termo de Referência.

10. DA HABILITAÇÃO

10.1. O  Pregoeiro  consultará  o  Sistema  de  Cadastro  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista segundo o disposto nos arts. 4º, caput,
8º, § 3º, 13, 14e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

10.1.1. Também poderão  ser  consultados  os  sítios  oficiais  emissores  de  certidões,  especialmente
quando o(s) licitante(s) esteja(m) com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

10.1.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial,
ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação,
ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal. 

10.2. Os  licitantes  que  não  estiverem  cadastrados  no  Sistema  de  Cadastro  Unificado  de
Fornecedores  –  SICAF  além  do  nível  de  credenciamento  exigido  pela  Instrução  Normativa
SLTI/MPOG  nº  2,  de  2010,  deverão  apresentar  a  seguinte  documentação  relativa  à  Habilitação
Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista:

10.2.1. Relativos à habilitação jurídica:

a. Cédula de identidade do representante legal da empresa;
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b. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

c. Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente  registrado,  para  as
sociedades comerciais  e,  no caso de sociedades por  ações,  acompanhado dos documentos
comprobatórios de eleição de seus administradores;

d. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria
em exercício;

e. 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.

10.2.2. Relativos à qualificação econômico-financeira:

a. Balanço patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício  social,  já  exigíveis  e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

LG=
AtivoCirculante+Realizável a LongoPrazo
PassivoCirculante+Passivo NãoCirculante

SG=
AtivoTotal

PassivoCirculante+Passivo NãoCirculante

LC=
AtivoCirculante
PassivoCirculante

b. A boa  situação  financeira  da  empresa  será  constatada  mediante  obtenção  de  índices  de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superiores a 1 (um),
resultantes da aplicação das fórmulas:

c. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar
patrimônio  líquido  mínimo  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  estimado  da  contratação
(proposta) ou do item pertinente.

d. Certidão  negativa  de  falência  ou  concordata  expedida  pelo  distribuidor  da  sede  da
pessoa jurídica.

10.2.3. Relativos à regularidade fiscal e trabalhista:

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativa ao
domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
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c. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal: Certidão de Situação Regular de Tributos
Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa da Dívida Ativa da
União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 

d. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;

e. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social:  Certidão Negativa de Débito –  CND,
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB;

f. Prova  de  regularidade  relativa  ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  (FGTS)  e
Certidão de Regularidade de Fornecedor – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal.

g. Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  justiça  do  trabalho,  mediante  a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título
VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943;

10.3. Além da documentação exigida no item 10.2, os licitantes deverão apresentar:

a. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,  dentro do prazo de validade,  nos termos do
Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, caso não conste no SICAF;

b. Atestado de Capacidade Técnica emitida por entidades públicas ou privadas que comprove
aptidão para a prestação do serviço em características, quantidades e prazos compatíveis com
o objeto desta licitação, ou com o item pertinente;

c. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, com data de emissão de até 180 (cento e oitenta) dias da abertura da licitação quando
a validade não constar no corpo do documento.

d. Declaração  de  Vistoria  ou  Renúncia  emitida  pela  empresa  licitante,  conforme  modelo,
Anexo III deste edital, de que vistoriou a área onde será executado o serviço ou que optou pela
não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por
essa  omissão,  mantendo  as  garantias  que  vincularam  a  proposta  ao  presente  processo
licitatório (a apresentação da referida declaração é condição necessária na fase habilitatória);

10.4. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou em cópia
autenticada  em Cartório  competente,  ou  publicação  em órgão  da  imprensa  oficial  ou  em cópias
simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro.

10.5. Na fase de habilitação será verificado também o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência da sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

b. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantida pela Controladoria
Geral da União.
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c. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantida
pelo Conselho Nacional de Justiça.

d. Lista de Inidôneos, mantido pelo tribunal de Contas da União – TCU.

10.6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante, assim como do sócio
majoritário.

10.6.1. Constatada  a  existência  de  sanção  que  impeça  a  participação  no  certame  ou  a  futura
contratação, a empresa licitante será inabilitada, por falta de condição de participação.

10.7. Toda  a  documentação  para  a  comprovação  de  regularidade  fiscal  das  microempresas  e
empresas de pequeno porte deverá ser apresentada mesmo que esta contenha alguma restrição.

10.7.1. Havendo  restrição,  será  assegurado  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  prorrogável  por  igual
período,  a  critério  da  Administração,  contados  do  momento  em que  o  licitante  for  declarado  o
vencedor do certame, para a regularização da documentação e emissão das certidões negativas ou
positivas com efeito negativa.

10.7.2. A não-regularização da documentação, no prazo aqui previsto, implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar
os licitantes remanescentes,  na ordem de classificação,  para a assinatura do contrato,  ou propor a
revogação deste Pregão.

10.8. A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país  deverá apresentar  também
decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.

10.9. Se  a  documentação  de  habilitação  não  estiver  completa  e  correta  ou  contrariar  qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado, ressalvados
os casos de tratamento diferenciado, previstos neste Edital (Lei Complementar nº 123, de 2006).

10.10. Não serão aceitos  protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
requeridos neste Edital e seus Anexos.

10.11. A apresentação  de  declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  dos  requisitos  de  habilitação
sujeitará o proponente às sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e
criminal que o ato ensejar.

11. DO ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO

11.1. A Proposta  ajustada  ao  lance  final  do  licitante  vencedor,  os  documentos  exigidos  para
habilitação que não estejam contemplados no SICAF, inclusive quando houver necessidade de envio
de  anexos,  deverão  ser  remetidos  pela  funcionalidade  disponível  no  sistema  ou  pelo  o  endereço
eletrônico  compras@si.ifbaiano.edu.br,  no prazo de 02 (duas)  horas,  a  partir  da  solicitação do
Pregoeiro no “chat”.

11.1.1. O  licitante  que  não  enviar  a  documentação  exigida  neste  Edital  no  prazo  acima,  será
desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
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11.2. A Proposta de Preços deverá obedecer às seguintes condições:

a. Ser apresentada em 01 (uma) via sem emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente em
papel timbrado do proponente e redigida com clareza, salvo quanto a expressões técnicas de
uso corrente, sendo firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que
induza o julgamento a ter mais de um resultado;

b. Conter  a  identificação  do licitante  indicando a  Razão Social,  CNPJ,  Inscrição  Estadual  e
Municipal, endereço, cidade, estado, CEP, telefone, fax, nome do preposto, nome  do banco,
código da agência, número da conta corrente, RG, CPF e e-mail, fazendo menção ao número
do presente Edital;

c. Descrever  de  forma  clara  o  objeto  a  que  se  refere  a  proposta,  bem  como  as  demais
especificações que bem indiquem o item, de acordo com a descrição constante neste edital e
seus anexos;

d. Conter  o  valor  total  do item,  em algarismos  arábicos  e  por  extenso,  expresso em moeda
corrente  nacional  (R$),  e  em  conformidade  com  o  último  lance  dado  ou  com  o  valor
negociado,  pelo  qual  o  licitante  se  propõe  a  fornecer  o  objeto  deste  Pregão,  contendo
declaração  expressa  de  que  nos  preços  cotados  estão  incluídos:  frete,  seguro,  tributos,
encargos e todas as demais despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o item ofertado,
nada mais sendo lícito pleitear a qualquer título;

e. Informar o prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de
sua aceitação;

f. Garantir  que a entrega integral dos itens licitados ocorrerá no prazo exigido no Termo de
Referência, ANEXO I deste Edital;

g. Terem todas as folhas rubricadas pelo responsável pela empresa, devendo a última folha ser
assinada e constar o nome completo do responsável seu RG e CPF.

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

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

11.5. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos, pertencentes ou não ao quadro de pessoal do
IF-Baiano – Campus Santa Inês, para orientar e/ou subsidiar sua decisão.

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata
e  motivada,  em campo próprio do Sistema,  manifestar  sua intenção de  recorrer,  quando lhe será
concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis
à defesa dos seus interesses.
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12.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos
termos  do subitem acima,  importará  a decadência  desse  direito,  ficando o Pregoeiro autorizado a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

12.2. O  acolhimento  de  recurso  importará  na  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento.

12.3. Decididos  os  recursos  e  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  Autoridade
Competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

12.4. Não  serão  conhecidos  os  recursos  interpostos,  sem  manifestação  prévia,  em  formulários
próprios,  no  ato  da  Sessão  Pública  e,  fora  dos  respectivos  prazos  legais,  bem como  os  que  não
contiverem a identificação ou assinatura. 

12.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Sala do Núcleo
de Licitação, situada à BR 420 – Rodovia Santa Inês-Ubaíra, Km 2,5, Santa Inês-BA, CEP: 45320-
000.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver
recurso ou após sua apreciação, pela Autoridade Competente.

13.2. A homologação desta Licitação é de inteira responsabilidade da Autoridade Competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto à licitante vencedora, pelo Pregoeiro, ou, quando
houver recurso, pela própria Autoridade Competente.

14. DA VISTORIA (NÃO OBRIGATÓRIO)

14.1. As empresas que optarem pela realização da vistoria, deverão realizá-la até o último dia que
antecede a abertura da licitação, no local da prestação dos serviços, acompanhadas do responsável pela
Administração, onde tomarão conhecimento de todas as particularidades que se fazem necessárias, não
podendo alegar  posteriormente qualquer  desconhecimento,  nesta ocasião em que serão sanadas as
dúvidas porventura existentes, não cabendo qualquer tipo de cobrança posterior por desconhecimento
das condições previstas neste instrumento.

14.1.1. A declaração de vistoria de que trata o item anterior deverá ser realizada por pessoa indicada
pela  empresa,  com  a  devida  autorização,  identificando  o  profissional  que  realizará  a  mesma,
certificando que tomou todo e total conhecimento do objeto, e estabelecendo o fiel conhecimento de
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na formulação da proposta.

14.1.1.1. A  vistoria  deverá  ser  realizada  por  pessoa,  vinculada  à  empresa  interessada,
respondendo essa licitante por todos os vícios de irregularidade ou de existência quanto a esse vínculo
a partir da sua participação no correspondente certame licitatório.

14.1.2. A vistoria de que trata este item deverá ser agendada na sede do Instituto Federal Baiano –
Campus Santa Inês, situado no Km 2,5 BR 420, Rodovia Santa Inês x Ubaíra/Ba, pelos telefones (73)
3536-1212 ou 3536-1210.
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14.1.3. Após a vistoria deverá ser preenchida a declaração de Vistoria em 02 (duas) vias, na forma do
ANEXO III, a que será exigida para habilitação no presente certame licitatório, sendo que uma via
ficará retida no ato da vistoria e a outra deverá ser entregue no ato da apresentação de documentação
habilitatória.

14.1.4. As  empresas  que  optarem  pela  não  realização  da  vistoria  deverão  apresentar  no  ato  da
habilitação  Declaração  de  Renúncia,  na  forma  do  Anexo  III,  assumindo  inteiramente  a
responsabilidade  ou  consequências  por  essa  omissão,  mantendo  as  garantias  que  vincularem sua
proposta ao presente processo licitatório.

15. DO TERMO DE CONTRATO

15.1. Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados
da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato.

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura
do  Termo  de  Contrato,  a  Administração  poderá  encaminhá-lo  para  assinatura  mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.4. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta on line ao SICAF, bem como,
ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos
autos do processo.

15.4.1. na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, a Contratada deverá regularizar a sua
situação perante a cadastro no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades
previstas no edital e anexos.

15.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as
mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da
aceitabilidade  da  proposta,  negociação  e  comprovados  os  requisitos  de  habilitação,  celebrar  a
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e das demais cominações legais.

16. DA FISCALIZAÇÃO

16.1. O acompanhamento e a  fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade do objeto do certame e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto
nº 2.271, de 1997.

16.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução do objeto do certame e do contrato.

16.3. A verificação do fornecimento do link de internet deverá ser realizada com base nos critérios
previstos neste Edital.
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16.4. Após  a  instalação  da  infraestrutura,  a  CONTRATADA realizará  os  testes  necessários  à
comprovação do funcionamento do serviço; 

16.5. A instalação será considerada como atendida somente após o ACEITE FINAL por parte da
equipe técnica e fiscal técnico responsáveis; 

16.6. O Fiscal técnico e/ou o Núcleo de Tecnologia da Informação ficará responsável por abrir e
acompanhar os chamados de suporte técnico junto a contratada, e ainda:

16.6.1. Acompanhar sempre que entender necessário os técnicos da Contratada em suas visitas;

16.7. Informar  a  gestão  de  contratos,  qualquer  irregularidades  na  execução  do  objeto  ou
descumprimento de cláusulas contratuais;

16.8. A fiscalização  de  que  trata  esta  cláusula  não  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da
Contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de
imperfeições  técnicas,  vícios  redibitórios,  ou  emprego  de  material  inadequado  ou  de  qualidade
inferior.

17. DO PAGAMENTO

17.1. Conforme item 4 do Termo de Referência.

18. DOS DEVERES DA CONTRATADA

18.1. Conforme item 7 do Termo de Referência.

19. DOS DEVERES DA CONTRATANTE

19.1. Conforme item 8 do Termo de Referência.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete  infração  administrativa,  nos  termos  da  Lei  nº  10.520,  de  2002,  sem prejuízo  da
responsabilidade civil e criminal, o licitante/adjudicatário que:

a. Não aceitar/retirar  a nota  de empenho,  ou não assinar  o  termo de contrato,  ou deixar  de
entregar documentação necessária para formalização do termo de contrato, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

b. Apresentar documentação falsa;

c. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

e. Não mantiver a proposta;

f. Cometer fraude fiscal;

g. Comportar-se de modo inidôneo.
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20.2. Considera-se retardamento na execução do certame qualquer ação ou omissão do licitante que
prejudique o bom andamento do certame, evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou
ainda que atrase a assinatura do contrato ou ata de registro de preços.

20.3. Considera-se não manter a proposta a ausência de envio da mesma, bem como a recusa do
envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificação de
sua  proposta,  quando  encerrada  a  etapa  competitiva,  desde  que  não  esteja  fundamentada  na
demonstração  de  vício  ou  falha  na  sua  elaboração,  que  evidencie  a  impossibilidade  de  seu
cumprimento.

20.4. Considera-se comporta-se de maneira inidônea a prática de atos direcionados a prejudicar o
bom andamento do certame ou do contrato, tais como: frustrar ou fraudar o caráter competitivo do
procedimento licitatório, agir em conluio ou em desconformidade com a lei, induzir deliberadamente a
erro  no  julgamento,  prestar  informações  falsas,  apresentar  documentação  com  informações
inverídicas,  ou  que  contenha  emenda  ou  rasura,  destinados  a  prejudicar  a  veracidade  de  suas
informações.

20.5. A penalidade de acordo com cada uma das infrações será:

20.5.1. Deixar de entregar documentação exigida no certame:  impedimento do direito  de licitar  e
contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo período de 2 (dois) meses.

20.5.2. Não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços, quando convocado dentro do prazo de
validade  de  sua  proposta:  impedimento  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a  União  e
descredenciamento do SIFAF pelo período de 4 (quatro) meses.

20.5.3. Apresentação de documentação falsa:  impedimento do direito  de licitar  e contratar  com a
União e descredenciamento do SICAF pelo período de 24 ( vinte e quatro) meses.

20.5.4. Ensejar o retardamento da execução do certame: impedimento do direito de licitar e contratar
com a União pelo período de 4 (quatro) meses.

20.5.5. Não  mantiver  a  proposta:  impedimento  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a  União  e
descredenciamento do SICAF pelo período de 4 (quatro) meses.

20.5.6. Comporta-se de modo inidôneo: impedimento do direito de licitar e contratar com a União e
descredenciamento do SICAF pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

20.5.7. Cometer  fraude  fiscal:  impedimento  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a  União  e
descredenciamento do SICAF pelo período de 40 (quarenta) meses.

20.6. Quando a ação ou omissão do licitante ensejar o enquadramento da conduta em tipos distintos,
prevalecerá aquele que comina a sanção mais grave.

20.7. A aplicação de qualquer penalidade realizar-se-á em processo administrativo, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
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20.7.1. Na apuração dos fatos,  a Administração atuará  com base no princípio da boa fé objetiva,
assegurando ao licitante a ampla defesa e o contraditório, o direito de juntar todo e qualquer meio de
prova necessário à sua defesa, podendo, inclusive, requerer diligências.

20.7.2. A autoridade competente, na aplicação das sanções, julgará as justificativas arguidas, levando
em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.7.3. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

20.8. As  sanções  por  atos  praticados  no  decorrer  da  contratação  estão  previstas  no  Termo  de
Referência/Termo de Contrato, ANEXO I deste Edital.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente, não previsto neste Edital,
que impeça a  realização do certame na data  marcada,  a  Sessão será  automaticamente  transferida,
mediante  comunicação  do  Pregoeiro  e  aviso  nos  sítios  www.comprasgovernamentais.gov.br e
www.si.ifbaiano.edu.br informando nova data e horário.

21.2. Esta  Licitação  poderá  ser  revogada  pela  Autoridade  Competente,  em  face  de  razões  de
interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para  justificar  tal  conduta,  e  deverá  ser  anulada  por  ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação de
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, não gerando, nesse caso, para as licitantes,
qualquer direito à indenização, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.

21.3. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação da proposta.

21.4. É facultado ao  Pregoeiro  ou  à  Autoridade  Competente,  em qualquer  fase  da  Licitação,  a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

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

21.6. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normal.

21.8. O desatendimento de exigências  formais  não essenciais,  não importará  no afastamento do
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta,
durante a realização da Sessão Pública do Pregão.

21.9. Nenhuma  indenização  será  devida  aos  licitantes  pela  elaboração  ou  pela  apresentação  de
documentação referente ao presente Edital.
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21.10. Para fins de aplicação da sanção administrativa constante do item 20 deste Edital, o lance é
considerado proposta.

21.11. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após apresentação da documentação e
da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

21.12. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administração, a finalidade e a
segurança da contratação.

21.13. Quaisquer informações complementares sobre este Edital e seus Anexos poderão ser obtidas
com a Equipe do Pregão, situada no endereço anteriormente mencionado, telefone (73) 3536-1212 no
horário  das  08:00  às  11:00h  e  das  14:00  às  17:00h  (horários  locais),  e-mail:
compras@si.ifbaiano.edu.br.

21.14. Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Pregoeiro,  com base  nas  disposições  da  Lei  nº
10.520/02, no Decreto nº 5.450/05, e na Lei nº 8.666/93.

21.15. O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem deste procedimento licitatório será
o da Justiça Federal, Seção Judiciária da Bahia, Subseção de Jequié/Ba.

Santa Inês - Bahia,       de                  de 2017.

NELSON VIEIRA DA SILVA FILHO
Diretor Geral

IF Baiano – Campus Santa Inês.
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 OBJETO

Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos no fornecimento de Link de acesso
dedicado à internet, via rádio ou por meio de infraestrutura de fibra ótica , com capacidade de 50
Mbps, full duplex, incluindo a instalação, ativação, configuração e suporte técnico entre o Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Baiano  –  Campus  Santa  Inês  e  a  rede  mundial  de
computadores – Internet, 24 horas por dia e 7 dias por semana, inclusive feriados.

1.1. DA DESCRIÇÃO

Item Descrição do Objeto Unid. QTD.
Valor

Mensal
Valor Anual

1

Link para acesso à internet – Velocidade mínima
de 50  Mbps,  full  duplex,  incluindo a  instalação,
ativação,  configuração  e  suporte  técnico  entre  o
Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês e a rede
mundial de computadores – Internet, 24 horas por
dia e 7 dias por semana, inclusive feriados.

Mês 12 R$ 9.916,50 R$ 118.998,00

Total R$ 118.998,00

1.2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.2.1. Link  para  acesso  à  Internet  –  Velocidade  mínima  de  50  Mbps  (Cinquenta  megabits  por
segundo),  via rádio ou  por meio de infraestrutura de fibra  ótica,  incluindo a  instalação,  ativação,
configuração e suporte técnico;

1.2.2.  A Contratada  deverá  fornecer  link  com  taxa  de  transmissão  de  pelo  menos  50  Mbps
(Cinquenta megabits por segundo) full duplex, isto é, a taxa de transmissão fornecida deverá suportar
50 Mbps (cinquenta megabits por segundo) de tráfego de entrada e 50 Mbps (Cinquenta megabits por
segundo) de tráfego de saída, simultaneamente; 

1.2.3. Garantia de 100% da banda contratada (download e upload);

1.2.4. A taxa de transmissão deverá sempre estar disponível na totalidade do fluxo contratado e não
deve incluir a taxa de overhead de protocolos até a camada 2 do modelo OSI;

1.2.5. A  conexão  deverá  ser  Ethernet.  Entende-se  doravante  Ethernet  por  FastEthernet  ou
GigabitEthernet ou Metro Ethernet desde as dependências do IFBaiano Santa Inês até a conexão à
infraestrutura de comunicação contratada; 

1.2.6.  As interligações devem ser em conexão  permanente,  dedicadas  e  exclusivas,  desde  as
dependências  do  IF  Baiano  Santa  Inês  até  a  conexão  com  a  infraestrutura  de  comunicação  da
Contratada, obedecendo às recomendações elaboradas  pela  EIA/TIA (Electronic Industries Alliance /
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Telecomunications Industry Association), pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e
demais normas, quando couberem;

1.2.7. Os equipamentos e cabeamento que forem utilizadas para a realização da prestação do serviço
nas dependências do IF Baiano Santa Inês deverão ser de responsabilidade da licitante, devendo estar
incluso no valor total da proposta de preços.

1.2.8. Os equipamentos e cabeamento que forem utilizadas nas dependências do IF Baiano Santa
Inês deverão ser apropriadas para uso interno, ou seja, não susceptíveis a propagação de fogo; 

1.2.9. O link deverá possuir latência de no máximo 50 ms  (cinquenta milissegundos). A latência será
considerada como o tempo em que um pacote IP leva para ir de um ponto a outro da rede e retornar à
origem.

1.2.10. O link deverá  possuir  disponibilidade de no mínimo:  99% (noventa  e nove por  cento).  A
disponibilidade do serviço de comunicação de dados corresponde ao percentual de tempo, durante o
período de 1 (um) mês, em que o serviço esteve em condições normais de funcionamento. Serão
consideradas situações de indisponibilidade o tempo em que o acesso estiver total ou parcialmente
indisponível. Não serão consideradas indisponibilidades as seguintes situações: 

1.2.10.1. Paradas programadas pela Contratada e aprovadas pelo IF Baiano Santa Inês. Neste caso,
a autorização deve ser solicitada pela Contratada com pelo menos 48 Horas  de antecedência; 
1.2.10.2. Paradas internas sob responsabilidade do IF Baiano Santa Inês (sem responsabilidade da
Contratada). 

1.2.11. Deverão ser alocados no mínimo 4 (quatro) endereços IP fixos públicos válidos;

1.3. Havendo divergências entre as especificações lançadas no sitio Compras Governamentais
e  as  descritas  neste  Termo  de  Referência,  prevalecerão  as  especificações  deste  Termo  de
Referência.

1.4. O item a ser contratado é facilmente encontrado no mercado e está especificado de forma clara
e precisa neste Termo de Referência,  se enquadrando na definição de serviços comuns do art.  1º,
parágrafo único da Lei nº 10.520/2002.

2 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

2.1. A contratação para a prestação de serviço de acesso à rede mundial de computadores deve-se à
necessidade de ampliar  a disponibilidade do serviço,  já  existente,  de  acesso às  homepages do IF
Baiano Santa Inês, aos Sistemas Corporativos, sites com conteúdos educacionais e de Hot Sites da
Entidade, uma vez que, atualmente, o IF Baiano Santa Inês dispõe de 1 link sem balanceamento de
carga, o qual está saturado devido a demanda ser muito maior que a capacidade do fornecimento.

2.2. Para viabilizar a disponibilidade do serviço, optou-se por contratar um novo link, utilizando
enlace alternativo,  fornecido por um provedor de acesso à internet, de modo a prover dois meios de
acesso à Internet. Os dois links funcionarão em balanceamento de carga; desta forma, caso um deles
esteja com problema, o outro permitirá a adequada continuidade do serviço. 

3 ESTIMATIVA DE CUSTO/FONTE DE RECURSOS
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Para contratação do serviço, objeto deste Pregão, o custo total estimado é de R$ 118.998,00 (Cento e
dezoito mil, novencentos e noventa e oito reais) e correrá a conta do Orçamento do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês.

FONTE DE RECURSO: 0112

NATUREZA DE DESPESAS: 339039

4 DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado mensalmente, por ordem bancária, ou lista de fatura via Siafi, caso
o documento fiscal apresente código de barra, em até 30 (trinta) dias após a entrega do documento
fiscal correspondente ao mês da prestação do serviço e o respectivo ateste, sendo efetuada a retenção
na fonte dos tributos e contribuições elencadas na Legislação em vigor.

4.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data de apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2. Antes de cada pagamento à contratada,  será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

4.3. Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de  irregularidade  da  contratada,  será
providenciada  sua  advertência,  por  escrito,  para  que,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias,  regularize  sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.

4.4. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

4.5. Persistindo a irregularidade,  a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual  nos  autos  do  processo  administrativo  correspondente,  assegurada  à  contratada  a  ampla
defesa.

4.6. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

4.7. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não
será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

4.8. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão
restituídos à Contratada para as correções necessárias, não respondendo o IF – Baiano – Campus Santa
Inês, por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

4.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
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Contratante, entre a data do vencimento  e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)              I =  ( 6 / 100 )                          I = 0,00016438
                                     365                                 TX= Percentual da taxa anual = 6%
4.10. As despesas referentes ao objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos consignados no
Orçamento  do Instituto Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Baiano –  Campus  Santa  Inês
previsto  para  o  exercício  de  2017,  nos  elementos  de  despesas,  programas  e  fontes  de  recursos
correspondentes às características do objeto da licitação.

5 DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

5.1. O prazo para a instalação da infraestrutura, testes necessários e aceite final da prestação do
serviço será de 30 (trinta) dias corridos contados a partir da contratação do serviço;

5.1.1. A instalação e ativação compreende a execução da infraestrutura necessária para o serviço de
acesso dedicado a internet, bem como ativação do acesso;

5.1.2. A instalação e ativação não deverá interferir em outra estrutura de comunicação existente,
exceto no momento da ativação do balanceamento de carga entre o novo acesso e os existentes, com o
devido acompanhamento da equipe técnica do IF Baiano – Campus Santa  Inês.  Quaisquer  danos
eventualmente causados deverão ser reparados pela Contratada sem custos para o IF Baiano – Campus
Santa Inês.

5.2.  O prazo estabelecido neste Termo somente poderá ser prorrogado mediante solicitação por
escrito da Contratada, devidamente aceita pela Contratante, e nos seguintes casos:

a.  Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere,
fundamentalmente, as condições da prestação dos serviços;

b. Impedimento de execução da prestação do serviço por fato ou ato de terceiros, reconhecido
pela Contratante em documento contemporâneo à sua ocorrência. 

6 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. O link  deverá  ser  entregue  na  Sede  do  IF  Baiano  Santa  Inês,  cujo  endereço  é:  BR 420
(Rodovia Santa Inês – Ubaíra), Zona Rural, Bahia - CEP: 45320-000;
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6.2. O serviço será prestado mediante implantação do link de comunicação de dados na Sala de
Servidores  do  IF  Baiano  Santa  Inês  (Pavilhão  Administrativo),  incluindo  o  fornecimento  dos
equipamentos necessários. 

6.3. A Contratada será  responsável  pela  instalação dos materiais  e  equipamentos necessários  à
prestação do serviço, assumindo todos os custos dessas instalações; 
6.4. O serviço contratado será considerado indisponível a partir do momento em que eventuais
problemas forem detectados e até seu retorno às condições plenas de funcionamento; 

6.5. O acesso deverá ser provido em regime integral, (24 horas X 7 dias) com a velocidade e a taxa
de  disponibilidade  contratada,  sem  interrupção  da  comunicação  ou  redução  de  velocidades  por
qualquer motivo, a não ser manutenções programas e autorizadas pelo IF Baiano – Campus Santa Inês.

6.6. A aceitação do objeto será feita após a instalação da infraestrutura, os testes necessários e o
aceite final por parte da equipe técnica responsável; 

7 DOS DEVERES DA CONTRATADA

7.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

7.2. Reparar,  corrigir,  remover  ou substituir,  às  suas  expensas,  no total  ou em parte,  no prazo
fixado  pelo  fiscal  do  contrato,  os  serviços  efetuados  em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou
incorreções resultantes da sua execução;

7.3. Responsabilizar-se pela instalação dos materiais e equipamentos necessários à prestação do
serviço, assumindo todos os custos dessas instalações; 

7.4. Responsabilizar-se pela ativação, configuração e suporte técnico necessário;

7.5. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidente, impostos,
contribuições  previdenciárias  e  quaisquer  outras  que  forem  devidas  e  referentes  aos  serviços
executados por seus empregados, uma vez que, os mesmos não tem nenhum vínculo empregatício com
o IF Baiano – Campus Santa Inês;

7.6. Responsabilizar-se técnica e administrativamente pelo objeto contratado,  não sendo aceito,
sob  qualquer  pretexto,  a  transferência  de  responsabilidade  a  outras  entidades,  sejam fabricantes,
técnicos ou quaisquer outros;

7.7. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao IF Baiano – Campus Santa
Inês ou a terceiros em razão da ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus empregados,
independentemente de outras combinações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

7.8. Fornecer a seus técnicos todos os instrumentos necessários à execução do serviço;

7.9. Garantir  o  mais  rigoroso  sigilo  sobre  quaisquer  dados,  informações,  documentos  e
especificações que venham a ter acesso em razão dos serviços prestados, não podendo, sob qualquer
pretexto, revelá-los, divulgá-los ou reproduzi-los;

7.10. Prestar serviço de manutenção e suporte técnico ao longo da vigência do serviço, destinado a:
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7.10.1. restabelecimento dos serviços interrompidos ou degradados;

7.10.2. esclarecimentos de dúvidas e soluções de problemas de configuração e falhas técnicas nos
serviços;

7.11. Garantir  o  acesso em regime integral,  (24 horas  X 7 dias)  com a velocidade e a taxa de
disponibilidade contratada, sem interrupção da comunicação ou redução de velocidades por qualquer
motivo, a não ser manutenções programas e autorizadas pelo IF Baiano – Campus Santa Inês.

7.12. Responsabilizar-se pela instalação,  ativação e execução da infraestrutura necessária para o
serviço de acesso dedicado a internet, bem como ativação do acesso;

7.12.1. A instalação e ativação não deverá interferir em outra estrutura de comunicação existente,
exceto no momento da ativação do balanceamento de carga entre o novo acesso e os existentes, com o
devido acompanhamento da equipe técnica do IF Baiano – Campus Santa  Inês.  Quaisquer  danos
eventualmente causados deverão ser reparados pela Contratada sem custos para o IF Baiano – Campus
Santa Inês;

7.13. Fornecer  meios  de  comunicação  necessários  ao  recebimento  dos  chamados  relativos  a
interrupção  e/ou  falha  nos  serviços  prestados,  devendo  o  recebimento  dos  chamados  ocorrer  em
período integral (24 horas X 7 dias);

7.13.1. Fornecer suporte técnico para registro de ocorrências com resolução de problemas em até
quatro horas após a notificação por parte da Contratante;

7.13.2. Fornecer  número de protocolo ou de registro de chamada, após a abertura de chamado e
manter registros escritos dos chamados, onde conste data e hora, nome do servidor que solicitou o
serviço, nome do atendente do fornecedor que recebeu o chamado e descrição do chamado (defeito);

7.13.3. Conforme severidade e a natureza da demanda, os atendimentos serão remotos (via internet,
telefone ou e-mail) ou on-site,  com o deslocamento do técnico até as dependências do IF Baiano-
Campus Santa Inês.

7.13.4. O suporte  deverá  ser  prestado por  técnicos  devidamente  capacitados  e  habilitados  para  a
severidade e complexidade da demanda;

7.14. Manter, durante toda a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidos no certame;

8 DOS DEVERES DA CONTRATANTE

8.1. Emitir a Nota de Empenho;

8.2. Informar à Contratada sobre a emissão da Nota de Empenho;

8.3. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no contrato;

8.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
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8.5. Exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  por  servidor  especialmente
designado,  anotando  em  registro  próprio  as  falhas  detectadas,  indicando  dia,  mês  e  ano,  e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

8.6. Notificar  a  Contratada  por  escrito  da  ocorrência  de  eventuais  imperfeições  no  curso  da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

8.7. Abrir e acompanhar chamados junto a contratada;

8.8. Proporcionar  todas  as  condições  para  que  a  Contratada  possa  desempenhar  seus  serviços
dentro das normas estabelecidas no instrumento convocatório e da legislação pertinente e em vigor;

8.9. Efetuar os pagamentos à Contratada, correspondente a prestação dos serviços dentro do prazo
estipulado neste Termo de Referência;

8.10. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.

9 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete  infração  administrativa,  nos  termos  da  Lei  nº  10.520,  de  2002,  sem prejuízo  da
responsabilidade civil e criminal, o licitante/adjudicatário que:

a. Não aceitar/retirar  a  nota  de empenho,  ou não assinar  o  termo de contrato,  ou deixar  de
entregar documentação necessária para formalização do termo de contrato, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

b. Apresentar documentação falsa;

c. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

e. Não mantiver a proposta;

f. Cometer fraude fiscal;

g. Comportar-se de modo inidôneo.

9.2. Considera-se retardamento na execução do certame qualquer ação ou omissão do licitante que
prejudique o bom andamento do certame, evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou
ainda que atrase a assinatura do contrato ou ata de registro de preços.

9.3. Considera-se não manter a proposta a ausência de envio da mesma, bem como a recusa do
envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificação de
sua  proposta,  quando  encerrada  a  etapa  competitiva,  desde  que  não  esteja  fundamentada  na
demonstração  de  vício  ou  falha  na  sua  elaboração,  que  evidencie  a  impossibilidade  de  seu
cumprimento.

9.4. Considera-se comporta-se de maneira inidônea a prática de atos direcionados a prejudicar o
bom andamento do certame ou do contrato, tais como: frustrar ou fraudar o caráter competitivo do
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procedimento licitatório, agir em conluio ou em desconformidade com a lei, induzir deliberadamente a
erro  no  julgamento,  prestar  informações  falsas,  apresentar  documentação  com  informações
inverídicas,  ou  que  contenha  emenda  ou  rasura,  destinados  a  prejudicar  a  veracidade  de  suas
informações.

9.5. A penalidade de acordo com cada uma das infrações será:

9.5.1. Deixar de entregar documentação exigida no certame:  impedimento do direito de licitar  e
contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo período de 2 (dois) meses.

9.5.2. Não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços, quando convocado dentro do prazo de
validade  de  sua  proposta:  impedimento  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a  União  e
descredenciamento do SIFAF pelo período de 4 (quatro) meses.

9.5.3. Apresentação de documentação falsa:  impedimento do direito  de licitar  e  contratar  com a
União e descredenciamento do SICAF pelo período de 24 ( vinte e quatro) meses.

9.5.4. Ensejar o retardamento da execução do certame: impedimento do direito de licitar e contratar
com a União pelo período de 4 (quatro) meses.

9.5.5. Não  mantiver  a  proposta:  impedimento  do  direito  de  licitar  e  contratar  com a  União  e
descredenciamento do SICAF pelo período de 4 (quatro) meses.

9.5.6. Comporta-se de modo inidôneo: impedimento do direito de licitar e contratar com a União e
descredenciamento do SICAF pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

9.5.7. Cometer  fraude  fiscal:  impedimento  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a  União  e
descredenciamento do SICAF pelo período de 40 (quarenta) meses.

9.6. Quando a ação ou omissão do licitante ensejar o enquadramento da conduta em tipos distintos,
prevalecerá aquele que comina a sanção mais grave.

9.7. A aplicação de qualquer penalidade realizar-se-á em processo administrativo, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

9.7.1. Na apuração dos fatos,  a Administração atuará com base no princípio da boa fé objetiva,
assegurando ao licitante a ampla defesa e o contraditório, o direito de juntar todo e qualquer meio de
prova necessário à sua defesa, podendo, inclusive, requerer diligências.

9.7.2. A autoridade competente, na aplicação das sanções, julgará as justificativas arguidas, levando
em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

9.7.3.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

9.8. As  sanções  por  atos  praticados  no  decorrer  da  contratação  estão  previstas  no  Termo  de
Referência/Termo de Contrato, ANEXO I deste Edital.
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10  REQUISITANTE

Núcleo de Gestão de Tecnologia da Informação

Santa Inês/BA, ____de _______________de 2017.

_______________________________
Glauber de Oliveira Matos

Chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação

________________________________
Gil Christiano Guedes dos Santos

Analista da Tecnologia da Informação

À vista das informações contidas nestes autos e com observância às normas vigentes, APROVO o
presente Termo de Referência e AUTORIZO a realização do procedimento licitatório.

Santa Inês/BA, ____ de _________________ de 2017.

___________________________________
NELSON VIEIRA DA SILVA FILHO

Diretor Geral
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 31/2017
Edital de Licitação nº. 49/2017

Processo nº. 23332.000542/2017-82

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Santa Inês

Senhor Pregoeiro, 

A Empresa __________________________________,  CNPJ nº________________,  estabelecida na
(endereço completo), neste ato representado por (nome completo do representante legal da empresa),
CPF nº  ____________, vem apresentar proposta de preços para os fins de participação do Pregão
Eletrônico nº 31/2017, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços
contínuos  no  fornecimento  de  Link  de  acesso  dedicado  à  internet,  via  rádio  ou  por  meio  de
infraestrutura de fibra ótica, com capacidade de 50 Mbps, full duplex, incluindo a instalação, ativação,
configuração e suporte técnico entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano –
Campus Santa Inês e a rede mundial de computadores – Internet, 24 horas por dia e 7 dias por semana,
inclusive feriados, conforme as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital,
e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte
proposta:

Item Discriminação Unid. Quant. Valor
Unitário

Valor Total

Valor Total: XXXX (valor por extenso )

Validade da Proposta: 60 dias a contar da data de sua aceitação.

Para fins de Pagamento: Banco:.................. Agência: ...................... Conta Corrente: ........................

Asseguro que a entrega integral dos produtos ocorrerá em até 15 (quinze) dias úteis após a notificação 
da Contratante, na forma, no prazo, no local e nas condições exigidas no Edital.

Declaro expressamente que nos preços cotados estão inclusos todos os insumos inerentes a execução
do contrato e todas as demais despesas, de quaisquer naturezas incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Local, ...... de ........de 2017.

Nome do Representante Legal da Empresa
Cargo

RG/CPF
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU RENÚNCIA

Nome da empresa:....................................................................................CNPJ nº....................................
Endereço:....................................................................................................................................................
Fone................................................Fax:..........................................E-mail:...............................................

(    ) Declaro que vistoriei minuciosamente os locais para a prestação dos serviços constantes do objeto
do Edital nº 49/2017, do Pregão Eletrônico nº 31/2017, e tomei conhecimento das reais condições de
execução dos serviços, bem como coletei informações de todos os dados e elementos necessários à
perfeita elaboração da proposta comercial., 

(     ) Declaro que  optamos pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade
ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente
processo licitatório, em nome da empresa que represento.

(Local), ...... de .................. de 2017.

.................................................................................... .............................................................
Representante  Legal da Empresa                Assinatura/ Carimbo do Servidor
Carteira de Identidade: ...............................................      IF Baiano – Campus Santa Inês
Órgão Expedidor: ......................................................
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ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/2017 

PROCESSO Nº 23332.000542/2017-82
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 31/2017

Contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviços
contínuos no fornecimento de Link de acesso dedicado à
internet,  via rádio ou por meio de infraestrutura de fibra
ótica, com capacidade de 50 Mbps, full duplex, incluindo a
instalação,  ativação,  configuração  e  suporte  técnico  que
entre  si  Firmam  o  INSTITUTO  FEDERAL  DE
EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E  TECNOLOGIA BAIANO  -
CAMPUS SANTA  INÊS  e  a  Empresa
XXXXXXXXXXXXXXX, na Forma Abaixo.

A  União,  por  intermédio  do  INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E
TECNOLOGIA BAIANO – CAMPUS SANTA INÊS, estabelecido na Rodovia BR 420, Km 2,5,
Bairro  Rural,  na  cidade  de  Santa  Inês,  no  estado da  Bahia,  sob  o  CNPJ nº  10.724.903/0002-50,
Autarquia,  vinculada ao Ministério da Educação,  neste ato representando pelo Diretor Geral  o Sr.
NELSON  VIEIRA  DA  SILVA  FILHO,  brasileiro,  casado,  professor,  inscrito  no  CPF  nº
892.602.285-49 e portador da carteira de identidade nº 0650312457 expedida pela SSP/BA, residente e
domiciliado à rua Messias Barreto, 01 Centro na cidade de Santa Inês-BA, CEP 45.320-000, nomeado
através da Portaria nº 330, de 18 de março de 2014 e publicada no DOU em 19 de março de 2014, em
sequência, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE,  e a empresa xxxxxxxx, inscrita
no  CNPJ/MF  sob  o  nº xxxxxxxxx,  sediada  na  xxxxxxx,  CEP:  xxxxxx, doravante  designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. xxxxxx, portador da carteira de identidade nº
xxxxxx e CPF nº xxxxxx, tendo em vista o que consta no Processo nº   xxxxxxx e em observância às
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e dos
decretos que as regulamentam, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão
nº 13/2017, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Contratação de empresa para prestação de serviços  contínuos no fornecimento de Link de acesso
dedicado à internet, via rádio ou por meio de infraestrutura de fibra ótica, com capacidade de 50 Mbps,
full duplex, incluindo a instalação, ativação, configuração e suporte técnico entre o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês e a rede mundial de computadores –
Internet, 24 horas por dia e 7 dias por semana, inclusive feriados.

2 CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO
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Este  Contrato  guarda  consonância  com  as  normas  contidas  na  Lei  nº  8.666/93,  em sua  versão
atualizada,  vinculando-se,  ainda,  ao  Processo  número  23332.000542/2017-82,  Edital  nº  49/2017,
Pregão Eletrônico nº 31/2017, ao Termo de Referência, à Proposta de Preços da CONTRATADA, às
Notas  de  Empenhos  e  demais  documentos  que  compõem  o  Processo  supramencionado  que,
independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Instrumento.

3 CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1 O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, passando a fluir de ___/____/2017 a
___/___/2018, prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

4 CLÁUSULA QUARTA - DA EFICÁCIA

O presente contrato só terá eficácia depois de publicado o seu extrato no Diário Oficial da União.

4.1 Subcláusula Única

Incumbirá à Contratante providenciar, a suas expensas, a publicação, no Diário Oficial da União, do
extrato do contrato, apostilamentos e de eventual termo aditivo.

5 CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

5.1 O valor  mensal deste contrato é de  R$  xxxxxxx (xxxxxxx),  perfazendo o valor total  de R$
xxxxx(xxxxxxxxxx).

6 CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1 O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um
ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do IPCA ou IST,
limitando à variação a este último. Devendo ser aplicado aquele que for menor, em conformidade com
a legislação em vigor.

6.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa com a execução deste contrato correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

Fonte 0112
Natureza de Despesa 339039.

8 CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1 Emitir a Nota de Empenho;

8.2 Informar à Contratada sobre a emissão da Nota de Empenho;

8.3 Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no contrato;

8.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
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8.5 Exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  por  servidor  especialmente
designado,  anotando  em  registro  próprio  as  falhas  detectadas,  indicando  dia,  mês  e  ano,  e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

8.6 Notificar  a  Contratada  por  escrito  da  ocorrência  de  eventuais  imperfeições  no  curso  da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

8.7 Abrir e acompanhar chamados junto a contratada;

8.8 Proporcionar  todas  as  condições  para  que  a  Contratada  possa  desempenhar  seus  serviços
dentro das normas estabelecidas no instrumento convocatório e da legislação pertinente e em vigor;

8.9 Efetuar os pagamentos à Contratada, correspondente a prestação dos serviços dentro do prazo
estipulado neste Termo de Referência;

8.10 Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.

9 CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com
a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

9.2 Reparar,  corrigir,  remover  ou substituir,  às suas  expensas,  no total  ou em parte,  no prazo
fixado  pelo  fiscal  do  contrato,  os  serviços  efetuados  em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou
incorreções resultantes da sua execução;

9.3 Responsabilizar-se pela instalação dos materiais e equipamentos necessários à prestação do
serviço, assumindo todos os custos dessas instalações; 

9.4 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidente, impostos,
contribuições  previdenciárias  e  quaisquer  outras  que  forem  devidas  e  referentes  aos  serviços
executados por seus empregados, uma vez que, os mesmos não tem nenhum vínculo empregatício com
o IF Baiano – Campus Santa Inês;

9.5 Responsabilizar-se técnica e administrativamente pelo objeto contratado, não sendo aceito, sob
qualquer pretexto, a transferência de responsabilidade a outras entidades, sejam fabricantes, técnicos
ou quaisquer outros;

9.6 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao IF Baiano – Campus Santa
Inês ou a terceiros em razão da ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus empregados,
independentemente de outras combinações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

9.7 Fornecer a seus técnicos todos os instrumentos necessários à execução do serviço;

9.8 Garantir  o  mais  rigoroso  sigilo  sobre  quaisquer  dados,  informações,  documentos  e
especificações que venham a ter acesso em razão dos serviços prestados, não podendo, sob qualquer
pretexto, revelá-los, divulgá-los ou reproduzi-los;

9.9 Prestar serviço de manutenção e suporte técnico ao longo da vigência do serviço, destinado a:

9.9.1 restabelecimento dos serviços interrompidos ou degradados;
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9.9.2 esclarecimentos de dúvidas e soluções de problemas de configuração e falhas técnicas nos
serviços;

9.10 Garantir  o acesso em regime integral,  (24 horas X 7 dias)  com a velocidade e a  taxa de
disponibilidade contratada, sem interrupção da comunicação ou redução de velocidades por qualquer
motivo, a não ser manutenções programas e autorizadas pelo IF Baiano – Campus Santa Inês.

9.11 Responsabilizar-se  pela instalação,  ativação e  execução da infraestrutura  necessária  para o
serviço de acesso dedicado a internet, bem como ativação do acesso;

9.11.1 A instalação e ativação não deverá interferir em outra estrutura de comunicação existente,
exceto no momento da ativação do balanceamento de carga entre o novo acesso e os existentes, com o
devido acompanhamento da equipe técnica do IF Baiano – Campus Santa  Inês.  Quaisquer  danos
eventualmente causados deverão ser reparados pela Contratada sem custos para o IF Baiano – Campus
Santa Inês;

9.12 Fornecer  meios  de  comunicação  necessários  ao  recebimento  dos  chamados  relativos  a
interrupção  e/ou  falha  nos  serviços  prestados,  devendo  o  recebimento  dos  chamados  ocorrer  em
período integral (24 horas X 7 dias);

9.12.1 Fornecer suporte técnico para registro de ocorrências com resolução de problemas em até
quatro horas após a notificação por parte da Contratante;

9.12.2 Fornecer  número de protocolo ou de registro de chamada, após a abertura de chamado e
manter registros escritos dos chamados, onde conste data e hora, nome do servidor que solicitou o
serviço, nome do atendente do fornecedor que recebeu o chamado e descrição do chamado (defeito);

9.12.3 Conforme severidade e a natureza da demanda, os atendimentos serão remotos (via internet,
telefone ou e-mail) ou on-site,  com o deslocamento do técnico até as dependências do IF Baiano-
Campus Santa Inês.

9.12.4 O suporte  deverá  ser  prestado por  técnicos  devidamente  capacitados  e  habilitados  para  a
severidade e complexidade da demanda;

9.13 Manter, durante toda a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidos no certame;

10 CLÁUSULA DEZ – DO PAGAMENTO

10.1 O pagamento será efetuado mensalmente, por ordem bancária, ou lista de fatura via Siafi, caso
o documento fiscal apresente código de barra, em até 30 (trinta) dias após a entrega do documento
fiscal correspondente ao mês da prestação do serviço e o respectivo ateste, sendo efetuada a retenção
na fonte dos tributos e contribuições elencadas na Legislação em vigor.

10.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data de apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2 Antes de cada pagamento à contratada,  será realizada consulta  ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

10.3 Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de  irregularidade  da  contratada,  será
providenciada  sua  advertência,  por  escrito,  para  que,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias,  regularize  sua
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situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.

10.4 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.5 Persistindo a irregularidade,  a  contratante  deverá  adotar  as medidas necessárias  à rescisão
contratual  nos  autos  do  processo  administrativo  correspondente,  assegurada  à  contratada  a  ampla
defesa.

10.6 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

10.7 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não
será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

10.8 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão
restituídos à Contratada para as correções necessárias, não respondendo o IF – Baiano – Campus Santa
Inês, por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

10.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento  e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)              I =  ( 6 / 100 )                          I = 0,00016438
                                     365                                 TX= Percentual da taxa anual = 6%

10.10 As despesas referentes ao objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos consignados no
Orçamento  do Instituto Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Baiano –  Campus  Santa  Inês
previsto  para  o  exercício  de  2017,  nos  elementos  de  despesas,  programas  e  fontes  de  recursos
correspondentes às características do objeto da licitação. 

11 CLÁUSULA ONZE – DA FISCALIZAÇÃO

11.1 O acompanhamento e a  fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade do objeto do certame e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
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especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto
nº 2.271, de 1997.

11.2 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução do objeto do certame e do contrato.

11.3 A verificação do fornecimento do link de internet deverá ser realizada com base nos critérios
previstos neste Edital.

11.4 Após  a  instalação  da  infraestrutura,  a  CONTRATADA realizará  os  testes  necessários  à
comprovação do funcionamento do serviço; 

11.5 A instalação será considerada como atendida somente após o ACEITE FINAL por parte da
equipe técnica e fiscal técnico responsáveis; 

11.6 O Fiscal técnico e/ou o Núcleo de Tecnologia da Informação ficará responsável por abiri e
acompanhar os chamados de suporte técnico junto a contratada, e ainda:

11.6.1 Acompanhar sempre que entender necessário os técnicos da Contratada em suas visitas;

11.7 Informar  a  gestão  de  contratos,  qualquer  irregularidades  na  execução  do  objeto  ou
descumprimento de cláusulas contratuais;

11.8 A fiscalização  de  que  trata  esta  cláusula  não  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da
Contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de
imperfeições  técnicas,  vícios  redibitórios,  ou  emprego  de  material  inadequado  ou  de  qualidade
inferior.

12 CLÁUSULA DOZE - DAS VEDAÇÕES

12.1 É vedado à CONTRATADA:

12.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2 Interromper  a  execução  dos  serviços  sob  alegação  de  inadimplemento  por  parte  da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos e lei.

13 CLÁUSULA TREZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, e do Decreto 5.450/2005 a Contratada que:

13.1.1 Inexecutar  total  ou  parcialmente  qualquer  das  obrigações  assumidas  em  decorrência  da
contratação;

13.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3 Fraudar na execução do contrato;

13.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5 Cometer fraude fiscal;

13.1.6 Não mantiver a proposta;
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13.1.7 Deixar de entregar a documentação exigida no certame;

13.1.8 Apresentar documento falso;

13.1.9 Fizer declaração falsa;

13.1.10 Não assinar o contrato no prazo estabelecido;

13.2 A Contratada  que  cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas  no  subitem acima  ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

13.2.1 Advertência  por  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretem  prejuízos
significativos para a Contratante;

13.2.2 Multa moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

13.2.3 Multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;

13.2.3.1 Em caso  de  inexecução  parcial,  a  multa  compensatória,  no  mesmo  percentual  do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

13.2.4 Suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  o  órgão,  entidade  ou  unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

13.2.5 Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;

13.2.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;

13.3 Também ficam sujeitas  às  penalidades  do  art.  87,  III  e  IV da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  a
Contratada que:

13.3.1 Tenha  sofrido  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio  dolosos,  fraude  fiscal  no
recolhimento de quaisquer tributos;

13.3.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

13.3.3 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.

13.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

13.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o
princípio da proporcionalidade.
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13.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

14 CLÁUSULA  QUATORZE – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

14.1 O presente Contrato será extinto:

14.1.1 Ordinariamente,  sem  que  antes  do  seu  termo  final  tenha  sido  assinado  termo  aditivo
prorrogando a sua vigência;

14.1.2 Em decorrência de rescisão motivada pela inexecução total ou parcial do contrato, conforme
art. 77 da Lei nº 8.666/93;

14.1.3 Em decorrência de rescisão motivada por quaisquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666/93.

14.2 A rescisão poderá ocorrer por qualquer forma descrita no art. 79 da Lei nº 8.666/93. 

14.3 Os  casos  de  rescisão  contratual  deverão  ser  formalmente  motivados  em  processo
administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

14.4 Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do Contrato, por
culpa da CONTRATADA, esta não terá direito a espécie alguma de indenização,  sujeitando-se às
conseqüências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração.

15 CLÁUSULA QUINZE – DAS ALTERAÇÕES

15.1 O Contratado está obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões,  determinados  pela  Contratante,  até  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  do  valor  inicial
atualizado  do  contrato,  na  forma  do  §  1°,  do  art.  65,  da  Lei  n°  8.666/93,  com suas  posteriores
alterações.

16 CLÁUSULA DEZESSEIS – DA PUBLICAÇÃO

16.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17 CLÁUSULA DEZESSETE –DOS CASOS OMISSOS

17.1 Fica  estabelecido  que,  caso  venha  ocorrer  algum fato  não  previsto  neste  instrumento,  os
chamados casos omissos, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto
deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 8.666 de
1993, aplicando-lhe, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

18 CLÁUSULA DEZOITO – DO FORO

18.1 As  questões  decorrentes  da  execução  deste  Instrumento,  que  não  possam  ser  dirimidas
administrativamente,  serão  processadas  e  julgadas  na  Justiça  Federal,  Seção  Judiciária  da  Bahia,
Subseção Jequié-Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos
casos previstos no art. 102, inciso I, alínea "d" da Constituição Federal.

Santa Inês-Ba _______ de _______________ de 2017
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SANTA INÊS

_______________________________________
Representante Legal
CONTRATANTE

______________________________________
Representante Legal

CONTRATADA
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