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unicefíâí

A Senhora

Thuany Costa de Sá Gomes
Secretária Muníclpa! de Administração.
São João dos Patos/MA.

Senhora Secretária,

FOLHA nT.

Rubrid

Informamos a vossa senhoria que realizamos reunião, com a presença dos
secretários municipais, diretores de departamento e Departarneritõ de Compras, a qual
teve como pauta a elaboração do Termo de Referência, onde oimésmo possui a avaliação
do custo pela administração-diante de orçamento detalhado; definição dos métodos,
estratégia de suprimento, valor estirhado em planilhas, de acordóicom o preço de mercado,
critério de aceitação do objeto, deveres do" contratado e do contratante, procedimentos de
fiscalização e gerenciamento doV contrato,pVazo^ de execução jè sanções, visando a
contratação de empresa especLalizádã" para a prestaçâp;dos séiViçós de licença e cessão
de direito de uso de link de acesso à intefnet bandaJarga para atender âs necessidades
das diversas secretarias do Município conforme as quantidades e especificações anexo

.... : lí-üi ,
Diante do exposto, solicitamos a vossa sehhoria que autorize ao setor

responsável pelas licitações desta Prefeitura Municipal,- 'a instauração e abertura de
processo lícitatório visando, à efetivaçâo.da futura contratação ora pretendida.

Na certeza dó pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos ínossos sinceros
votos de apreço. .. •^;

[ -I f

Wlarianna EyTá"d'a Rocha Santos
Secretária MunidsaLde Educação

Portaria n° 002/2021

Gustavo Carvalho Silva
Diretor do Departamento de Compras

São João dos Patos (MA); em 25 de janeiro de 2021,

D
/Ko.)

^ È '

jés^yka Raflégía Lima Sousa
Jecretaria dè Assistência Social

- Portaria n®^ 010/2021

SsLLO

iveíra Lima

Ipal de Saúde
007/2021

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
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TERMO DE REFERÊNCIA

unicefíâí

FOLHA n

Rubri

Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de iicença e cessão de direito de
uso de link deacesso à Internet banda larga para atender asnecessidades das diversas secretarias do Município
de São João dos Patos/MA para o exercíciode 2021.

DA JUSTIFICATIVA

Atualmente, aPrefeitura Municipal de São João dos Patos-MA, mantém^ urri link que éutilizado para
acessos ãInternet edivulgação de seus serviços ao público externo. Na arquitetuVa 'atual, olink éresponsável
porsustentar toda utilização da Internet dentro dos órgãos e todos serviços disponíveis ao público externo.

I I1
O contrato desses link se encerrará em janeiro de 2021 e esse fato cria'a necessidade, mais do que

prioritária, de que se realize novo processo;licitatório para.mánutenção.deste serviço. Casomão contratados,
todo o acesso à Internet será interròmpido e grande parte dós sistemas mantidos-pela, Prefeitura ficará
indisponível. . '» " - •' i! ' ' • '

. - • •• :
Esse cenário contempla o-fato de que a Internet exerce papei preponderante para que a Prefeitura

consiga satisfazer, com efetividade, sua missão institucional fornecendo diversos serviços, dentre eles:
Informações, Serviços Ón Une, Acésso a Internet em todas as Unidades Administrativas Municipais (Escolas,
Unidades Básicas), Acesso a Emissão de Nota Fiscal Eletrônica; Consulta de Processos', Emissão de IPTU, Alvarás,
Licitações, Área de Servidor/lntranet, Acessos aos Sistemas eoutros. ! | i

DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS.^ ' [' ^Ü

ITEM DESCRIÇÃO .: - UNO QUANT. PONTOS ji iVJUNIT. V. MENSAL V. TOTAL
1 400 MEGAS- CONEXÃO FIBRA ÓPTICA. ' MÊS • 12 - _ . 9 ' li RS239,30 > RS 2.153,70 RS 25.844,40
2 300 MEGAS - CONEXÃO FIBRA ÓPTICA MÊS - • Í2 2 ; RS 172,63 RS 345,26 R$ 4.143,12
3 200 MEGAS-CONEXÃO FIBRA ÓPTICA MÊS 12 2 |í iRS 142,63 RS285,26 RS 3.423,12
4 100 MEGAS-CONEXÃO FIBRA ÓPTICA MÊS 12 34 11 i RS 129,30 RS4.396,20 RS 52.754,40
5 6 MEGAS - CONEXÃO VIA RÁDIO (ANTENA) MÊS 12 11 |!1rS'i17,97 1 RS 1.297,67 RS 15.572,04

li -j TOTAL:. R$ 8.478,09 RS 101.737,08

OLink Dedicado deverá suportar no mínimo 100% (cem por cento) da velocidade adquirida. Neste Link
de Backup/Contingência a Empresa poderá ficar no máximo em 24hs. i

Características Mínimas solicitadas:

Garantia de conexão 24 horas por dia e 7dias por semana;
Garantia total da banda contratada com redundância;
Link Simétrico, mesma velocidade de download e upioad;

Velocidade do Link de conexão com aInternet de no mípimo ao do piano adquirido,

^ vvww.saojoaodospatos.ma.gov.w, - .
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• Suporte Técnico para o Link, deverá ser prestado em horário de expediente da Prefeitura (Manhã: 7h às 13h)
com prazo máximo de 04 horas para solução de problemas, após a abertura do chamado técnico;

• Após a aberturado chamado técnico, este deverá estar no local ou entrar em contatocom a Prefeitura para
fins de análise do problema em no máximo 45 minutos;

• Aempresa deverá possuir outorga da ANATEL para explorar os Serviços SCM;
• Prover uma conectividade à Internet, com taxa de transmissão ao adquirido, fuil duplex, isto é, a taxa de

transmissão fornecida deverá suportar no minino o plano adqurido de tráfego de entrada e de tráfego de
saída, simultaneamente.

• A taxa de transmissão deverá sempre estar disponível na totalidade do fluxo contratado e não deve incluir a
taxa deoverhead de protocolos atéa camada 2do modelo OSí; '

• A interligação deve ser em conexão permanente, dedicada e exclusiva, desde as dependências da Prefeitura
até a conexão à infraestrutura de comunicação da Contratada, obedecendo às recomendações elaboradas
pela Electronlc Industries Alliance/Telecomunicatlons IndustryAssociationj jElÁ/TíA e'pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para provimento de serviços de acesso àiinternet|(lnternet Service
Providers) e demais normas, quando couber; I í '

• Ser provido com base em uma Infraestrutura de fibirà-óptica e antena, como melo de acesso, vedada a

utilização de qualquer outra tecnologia de acesso. - ^ í< I'
• AContratada se responsabilizará pelo fornecimento e instalação dos materiaisíé equipamentos necessários à

prestação do serviço. 1" •
• Após a implantação do link, solicitações'de instalação, retirada e alteração de características físicas já

existentes, incluindo as configurações em equipamentos de comunicação cie dados decorrentes dessas
mudanças, dar-se-ão através^de solicitações formais por parte do.Contratante, sendo que estas solicitações
deverãoserexecutadaspela.Contratadaem, no máximo, 5(cinco) dias. j

• Após o início oficial de operação do link contratado, quaisquer demandas de configuração em equipamento
de comunicação de dados, não decorrentes de solicitações descritas na subcláusula anterior, deverão ser
realizadas pela Contratada em, no rháximo, 24 (vinte equatro) horas; j' :j'

' A contratada se responsabilizará por; eventuais adaptações has^nstalações'físicas nas. dependências do
contratante, assim como a infraestrutura externa, para a Implantação dos serviços contratados (passagem de
cabos, lançamento de fibras ópticas, adaptação de tomadas etc).' : ' i' í,

Instalaçãodo Link Dedicado: * ' . . - \ '

•OLink Dedicado deverá ser instalado e configurado no DataCenter da Prefeitura jMunicipal, de modo que,
todos os computadores das Redes da Prefeitura deverão acessar integralmente todos os serviços da Internet
(Navegação, envio e recebimento de E-maíls, FTP e todos os demais serviçips) ;sem qualquer restrição ou
distinção. Tudo deve ser providenciado antecipadamente e de forma programada' para que os Servidores da
Prefeitura possam ser devidamente configurados com os novos endereços IP epossam se manter em pleno
funcionamento, sem quaisquer transtornos, tornando oprocesso de instalação omais transparente possível.

• A empresa vencedora, deverá instalar e configurar o Link Central, deixando o mesmo em total
funcionamento, navegando na Internet utilizando as configurações de Proxy (Squid) e regras de firewail
utilizadas pela Prefeitura.

• Os equipamentos necessários para a interligação (modems, roteadores, rádios, etc..) deverão ser fornecidos
pela Contratada.

Prazo para Instalação e Configuração do Link Central:

_ ^ www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas. 135, Centro - CEP: 65.665-000, SãoJoãodos Patos/MA
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• O Link Central deverá ser instalado e configurado no equipamento fornecido pela Prefeitura Municipal
(Servidor de Internet) a contar da data de assinatura do Contrato.

• A Empresa vencedora deverá instalar e testar o ponto central. A Ativação do mesmo para fins de contrato
somente será efetivado a partir do momento que Prefeitura emitir a Ordem de Ativação do mesmo. E esta
ativação deverá ser executada num prazo máximo de 24hs.

Prazo para Suporte do Link Dedicado:

• Suporte Técnico para o Link, deverá ser prestado em horário de expediente da Prefeitura (Manhã: OShs às
13h) com prazomáximo de 04 horas para solução de problemas, após a abertura do chamado técnico;

• Após a abertura do chamado técnico, este deverá estar no local ou entrar em contato, com^ a Prefeitura para
fins de análise do problema em no máximo 45 minutos;

Requisitos Técnicos Obrigatórios:

AContratada deverá monitorar e supervisionar os links da sua malha principa
solucionando falhas mesmo antes do desencadeamento dá notificação pelo
encarregada de prestar esclarecimentos a Contratante, sobre os itens supracitados, sempre que este julgar
necessário. , i: '. .

• Oserviço contratado deverá permitir incorporar modificações oú ampliações sem que estas
impliquem na interrupção do restante das conexões do cliente. Para a efetivação de tais
modificações/ampliações deverá contratante consultar, a contratada !para a definição de novas
condições técníco-comerciais (viabilidade, velocidades e valores), |bern como agendamento de
paralisações. • - í''!'

• A solução deverá, tecnologicamente, estar baseada em equipamentos que utilizem padrões
vigentes nòmercado e marcas líderes nasuaárea, propiciando a segurança dos dados.

• AContratada deverá disponibilizar os links do objeto desta" licitação, não repassando a terceiros
quaisquer responsabilidades sobre ofuncionamentodos mesmos. !/ ^

• AContratada, sempre .qué necessitar realizar rnanutençõés preventiva^óu de ampliação em sua
estrutura (Links de Acesso, substituição de rneio físico, dentre outros),'que possam acarretar a
paralisação ou baixa de performance nã comunicação do Link Ceritral e/ou Unidades Remotas,
deverá comunicar a Contratante com no mínimo 05 (cinco) dias deantecedência.

' AContratada se responsabiliza pela substituição dos equipamentos em caso de defeitos (queima por
descarga elétrica, superaquecimento, falha do equipamento). Asubstituição deverá ser feita em no
máximo 2(duas) horas após aberto ochamado. I' il

• Os equipamentos, necessários à interligação das redes, serão fornecidos pe\a Contratada.
AContratada deverá fornecer um número de telefone para Suporte Técnico de Emergência - 24
horas (fora do horário de expediente, finais de semana eferiados), para casos de pane ou defeito nos
equipamentos que provoquem a paralisação do Link Central.

DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

I

(backbone), diagnosticando e
1 \ I,

çliérite. Ficará, a Contratada,

Em caso de indlsponibilidade dos links causada por defeitos nos materiais, rompimento, defeitos
em fusões ou outros problemas de natureza física, os links afetados deverão ser restabelecidos em, no
máximo, 4 (quatro) horas;

Durante evigência do coj^to, deverá ^r disponibilizado um número de telefone que possibilite

/ y '̂•saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúiio Vargas. 135, Centro - CEP: 65.665-000. SãoJoãodos Patos/MA
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um atendimento de 24 (vinte e quatro) horas/dia, 7 (sete) dias por semana, para eventuais chamado
técnicos. Este número atuará como central de atendimento das ocorrências do serviço; as ligações para eles
efetuadas.

Se necessário, a prefeitura abrirá as ocorrências diretamente comio consultor responsável a ser
designado pela CONTRATADA. Para cada ocorrência de serviço, a íicitante deverá disponibilizar um
identificadorúnico (número de chamado) para facilidade no acompanhamento das soluções;

Aabertura dos chamados técnicos poderá ser efetuada por toda^a Equipe de TI (Tecnologia e
Informação) e o seu fechamento ficará condicionado ao aceite daquele departamento;

DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS

O serviço prestado deverá ter sua qualidade rhedida mensalmente, páfa;fins de pagamento, por
meio dos seguintes critérios; !'' j '
Disponibilidade do link de comunicação de dados conforme critérios estabelecidos;
Latência, Tempo de Resposta, Taxa de erro e perda de pacotes, de acordo coni critérios
estabelecidos. - ! • !
Disponibilidade da Central de Atendimento conformeperíodos e horários exigidos;
Agilidade, cortesia e presteza.no atendimento do suporte técnico; \
Eficiência das soluções definitivas apresentadas; ^' 1 '
Nenhuma penalidade aplicada àContratada no período; ! p "
Atendimento às demais exigências contratuais ; . ' I ! í

OBRIGAÇÕES DA CONTRÁTADÀ-

Obedecer às especificações constantes neste Termo; ' [ j^
• Responsabillzàr-se .pela entrega do material/execução, dos serviços, ressaltando que todas as

despesas de-transporte• e outras necessárias ao cumprimento de'suas obrigações serão de
responsabilidade da contratada;' 'i' •'

• Realizar aentrega/executar os serviços dentro "do prazo estipulado; ' j '
• O retardamento na entrega do.objeto/execução dós serviços, não justificado considerar-se-á como

infração contratual; •• ' . |j
I I ^

• Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração oú a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa,responsabilidade à
fiscalização ou oacompanhamento pelo órgão interessado; ' |
Manter com a Contratante relação sempre formal, porescrito, ressalvabos bsentendimentos verbais
motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados pôr escrito;
Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas
todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais,
tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários ao fornecimento dos bens objeto
deste Termo;

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que
preceituao inciso XIII do artigo 55 da Lei n^.8.666/93, atualizada.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000. São João dos Patos/MA
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Constituem obrigações da contratante;

• Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado;

• Tomar todas as providências necessárias ao fiei cumprimento das cláusulas contratuais;

• Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Termo;

• Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo

com as obrigações preestabelecidas;

• Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada;

• Analisar a nota fiscai para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as

mesmas descritas neste termo de referência;

• Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto/[não prestação do serviço,
apontando as razões de sua não adequação aos termos contratuais; !' i

• A Contratante, e reservado o direito de, sem que de qualquer fornia restrinja a plenitude dessa

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das
especificações econdições deste objeto; , 1'

• O recebimento do objeto deste.Termo será provisório, para 'postérior verificação, da sua
11 I i 1

conformidade com as especificações é da proposta" pela-área técnica, competente, garantindo sua

conforrriidade com o objeto iicitádb;

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-
"1 I

' ll:
Comprovação através de certidões e/ou atestados erhitidos por pessoa jurídica de;direito público ou
privado de aptidão para desempenho de atividade pertinenteé compátívèI|em características e prazo
com oobjeto da licitação; •- ^ ' j .
Não serão aceitos atestados ernltidos pelo licitante em seu próprio narne,'nem algum outro que não
tenha originado de contrataçâòf '
Certidão de registro da empresa no CREA-RS ou visto nb CREA-RS. ,! 'J; i
Certidão que comprove abutorga*concedida pela ANÁTEL à empresa fDara explorar os Serviços SCM e
a comprovação de regularidade junto a ANATEL. . '''\i

PADRONIZAÇÃO:

I ,Os links serão dedicados para cada conexão e que garantam largura debanda de 100% (cem por cento)
para tráfego de aplicações iP (Internet Protocol) de qualquer classe de serlviço. Casò acontratada não
disponha da velocidade solicitada, deverá ser fornecido link na velocidade superior, porém, opreço a
ser pago não poderá ser superior ao do linksolicitado;

Asvelocidades deverão ser simétricas;

DISPONIBILIDADE:

Adisponibilidade do serviço será calculada por link para período de um mês (trinta dias), terá como
data de inicio sempre o primeiro dia de cada mês. Quando da ativação os dias serão consecutivos a
partir da ativação do serviço até oúltimo dia do mês. Oserviço deverá estar disponível vinte e quatro
horas por dia, sete dias por semana, todos os dias do ano, para todos os níveis de serviço.
Adisponibiiidade mensal exigida do link será de 98%.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas. 135, Centro - CEP: 65.665-000, São Joâodos Patos/MA
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• o cálculo da disponibilidade se dará através da seguinte equação:

D%=[(To-Ti)/Tol*lGO

Onde: '

D = disponibilidade

To = período de operação trinta dias (em minutos).

TI = somatório dos tempos de taxa de erros elevada (que não tenham atendido o solicitado) e das

interrupções por inoperância do link durante o período de operação trinta dias (em minutos).

No cálculo de disponibilidade, não serão consideradas as interrupções programadas e aquelas de

responsabilidade da Prefeitura.

!!
ATRASO:

' I

• Éo tempo médio máximo admissível na transmíssâo"de um pacote iP.J Atraso bidirecionai [ida e volta
i 1 1 '

(RTT - Round Trip Time definido no RFC 2681)], onde RTT é o tempo de ida e volta de um pacote ao

longo de todo o link. isto também indica se a qualidade da conexão é boa ou não; pois representa o

retardo sofrido pelo pacote nos diversos eièmeritos de^ede no caminho. ; j
• Será admitido um retardo máximo de 60ms; ' . ' 1•
• Será admitido''ümjittefmáximo de 40ms; . í * ' r " '
• Aaferição da ocorrência ou.não de atraso, bem como asua variação ^na .conexão, não pode ser feita

predefinindo um dia da semana, duração e horáriòyporque o estado da rede se altera no decorrer do

período. Portanto, será necessário realizar várias amostragens de teste durante todo o período de

interesse de realização da aferição de 8horas ou 24 horas; | ''
• Otempo de cada amostragem será de pelo menos 60" minutos com Ínte'rváio entre as amostragens

de 15, 30 ou 60 miriutos, dependendo da solicitação da Prefeitura. A conexão será testada com carga.

Os atrasos ou suas variações decorrentes de equipamentos da Prefeitura serão desconsiderados.

f' .1' '
INOPERÂNCIA: . ' í • i T

í ( '

• Tempo de Inoperância; Será considerado como tempo de inbperância" a partir da abertura do
chamado técnico com acontratada até orestabeíecimento do link às condições normais de operação,
computado em minutos. I! i i

• Quando da ocorrência de inoperância e a responsabilidade for da contratada, será considerada a

contagem de inoperância no período de 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. A
contagem da inoperância será sempre a partirdo primeiro minuto do prirnèiro dia de cada' mês até as
vinte equatro horas do último dia do mês, incorrendo em penalidade] ^ '

• Tempo TOTAL de inoperância: Éasoma dos tempos de inoperância no intervalo de um mês, por link,
acumulados em minutos. Acontagem total da inoperância será sempre a partir do primeiro minuto
do primeiro dia de cada mês até as vinte e quatro horas do último dia do mês.

• Otempo total de inoperância máximo permitido será de 259 minutos por ano.

SUPORTE DESERVIÇOS:

• Quando da ocorrência de falha no link a contratada deverá efetuar a verificação de todo o enlace
(modems e link).

• A Prefeitura também apurará de falha e em caso de! discordância entre os valores

^ ^ /.saojoaodospatos.ma.gov.br ^ _
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apurados pela Prefeitura e o contratado, será aplicado o valor médio e posterior avaliação para
levantar os valores reais.

Deverão ser efetuados testes de verificação de qualidade de transmissão, pelo contratado dos

serviços, sempre que houver solicitação da Prefeitura, sem custos adicionais.

A contratada deverá manter uma centrai de serviços para atendimento técnico com um número

telefônico, comchamadas franqueadas, para o registro de chamados no período de 24 horas por dia,
sete dias por semana, todos os dias do ano.

Somenteserão aceitassolicitações técnicasoriundas da Área de TI da Prefeitura Municipal.
Manutenção do link com defeito. Os serviços de assistência técnica serão realizados em qualquer
horário, sete dias por semana.

Em caso de impedimento de acesso dos técnicos da contratada ao local da ocorrência, que seja de
responsabilidade da Prefeitura, o prazo de atendimento passará a ser contado a partir do acesso do
técnico ao local, paraa resolução do problema. ;. | i
As interrupções programadas para manutenções preventivas, serãò; efetuadas no período
compreendido entre 00:00 e 06:00. horas; horário de Brasília, de dòmingb e/ou segunda-feira, e
comunicadas a Prefeitura com antecedência mínimade cinco dias, sendo queeste,tipo de serviço só
será realizado-com o aval da Prefeitura..Quando estè período for extrapolado, incorrerá em
penalidade;'Casos excepcionais deverão ser tratados de comum áçordó com a Prefeitura. Quando o
prazo mínimo dé cinco dias de comunicação hão for obedecido, ou a| Prefeitura não for informada,
incorrerá em penalidade; ', • li''

INSTALAÇÃO:
5 ; !

Quando da assinatura do contrato a Contratada terá 120 dlas(cento é 'vinte dias) podendo ser
prorrogado até 180 (cento e oitenta dias) para efetuar a instalação, incluindo o prazo de aprovação
do projeto pela empresa detentora da infraestrutura aser utilizada, j ,

! ''
Asempresas fornecedoras dos links deverão disponibilizar softvvare de monitoramento de atividades dos

linkscontemplando no mínimoas informações abaixo relacionadas:

a) Gerar diferentes perfis de interface e de visualização por usuário logado;' >̂
b) Monitoramento do status de portas (ativa, desconectada, administrativamente desativada);
c) Monitoramento de status de link; . [i j'
d) Monitoramento de largura de banda (SNMP, SFlow ou similar); ;' 11
e) Monitoramento de tempo de atividade e ou tempo de queda;
f) Geração de relatórios com diversos níveis de granuralidade;
g) Disponibilização de acesso para usuário da Prefeitura, com permissão para acessar evisualizar ostatus

do link em tempo real;

h) Instalar emanter inventário dos equipamentos de rede (marca/modelo).

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

IV.

V.

Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (melo por cento) sobre o valor
Inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado na execução do objeto deste pregão,
até o limite de 10%(dez por cento) do valor empenhado.
Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condi
ções avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:

• advertência;

• multa de 10% (dez porcento) dovalor do contrato; |
• suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por
prazo não superior a 05 (cinco) anos;
• declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Quem convocada dentro do prazo dé validade da sua proposta, não celebrar ojçontrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu obje
to, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitare contratar com a União, Estados; Distrito Federal ou Municí
pios pelo prazo dè até 05 (cinco) anos, sem prejuízo, das multas previstas efrí edjtal e no contrato e das de
mais cominações legais. . V : •. I'
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o
Princípio da Proporcionalidade, em razão dè circunstâncias-fundamentados err! fatos, reais é comprovados,
desde que formuladas por escrito é.nò prazo máxirho de 05 (cinco)" dias úteis d^.data em que for oficiada a
pretensão da Adrnlnistraçãp" nò sentido da aplicação da pena. h
As níultas de que trata este^ capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudlcatárias'em conta corrente em agên
cia bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05; (cinco) dias a contarda data da
notificação, ou quando for ò caso, cobrado judicialmente. ^ i'

São João dos Patos-MA, 25 de janeiro de 2021. j | |
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