
 
 

 

 

 

 

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2023 

PROCESSO ADM: 1348/2022 

 

 

O MUNICÍPIO DE FORMODO DO ARAGUAIA, Inscrito no CNPJ Nº 02.075.216/0001-41 com sede na 

Avenida Hermínio Azevedo Soares nº 150, centro de Formoso do Araguaia-TO, por meio do 

Departamento de Licitações, torna público que realizará Dispensa de Licitação, com critério de 

julgamento MENOR PREÇO GLOBAL , nos termos Artigo 75, inciso II da Lei 14.133/2021, Portaria 

Municipal nº 002/2023, exigências estabelecidas neste Edital e demais legislação correlata objetivando 

obter a melhor proposta para o objeto da presente dispensa de licitação: 

1. DATA PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA E 

FISCAL 

1.1 A data e horário para envio das propostas e documentação de habilitação jurídica e fiscal, será 

conforme apresentada na tabela abaixo. 

1.1.1 O protocolo da proposta e documentos poderá ser realizado por meio eletrônico ou em meio 

físico no endereço e limite de horário fixado na tabela abaixo para o tipo de protocolo escolhido pelo 

licitante. 

DIA: 25/01/2023 a 30/01/2023 HORÁRIO: 07h até as 11h e das 13h às 

17hHorário de Brasília-DF 

Endereço Eletrônico Para Envio Da 

Propostas E Documentação 

dispensalicitacao@formosodoaraguaia.to.gov.br 

das 07h às 17h 

Endereço físico para envio das propostas e 

documentação 

Departamento de Licitação situado na Avenida 

Hermínio Azevedo Soares, nº 150, centro, CEP: 

77.470.000 das 07h às 11h, das 13h às 17h 

LINK DO EDITAL https://www.formosodoaraguaia.to.gov.br/ 

 

2. DO OBJETO:  

1.1 Constituem objeto a contratação por Dispensa com base no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133, de 

empresa especializada na prestação de serviços de estruturação de departamento de tecnologia da 

informação, incluindo o fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais que serão usados 

na execução dos serviços, para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Formoso do 

Araguaia – TO, conforme especificações constantes no item 03 e demais exigências apresentadas neste 

termo de referência. 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento do Poder Executivo do Município de Formoso do Araguaia-TO, para o exercício 

de 2023, na classificação abaixo: 

 

ÓRGÃO/UNIDADE 

SOLICITANTE 

DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

NATUREZA FONTE FICHA 



 
 

 

 

 

SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

04.122.0003.1072 44.90.52 1.500 

1.706.3110 

590 

SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

04.122.0003.2295 33.90.30 1.500 96 

SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

04.122.0003.2295 33.90.39 1.500 98 

 

4. DO VALOR ESTIMADO 

4.1 - O valor global estimado para contratação será de R$ R$51.784,82 (Cinquenta e um mil setecentos 

e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos). 

5. ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL   

5.1. O presente Aviso de Dispensa de Licitação ficará ABERTA POR UM PERÍODO DE 3 (TRÊS) DIAS 

ÚTEIS, a partir da data da divulgação no site, sendo que as PROPOSTA DE PREÇO E OS RESPECTIVOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL deverão ser encaminhados à Administração 

através do protocolo em endereço eletrônico ou protocolo em endereço físico: 

5.1.1 Se a opção do protocolo for por meio eletrônico a documentação deverá ser encaminhada para 

o e-mail: dispensalicitacao@formosodoaraguaia.to.gov.br fazendo referência no assunto do e-mail 

“DISPENSA Nº 001/2023 – Objeto contratação por Dispensa com base no art. 75, II da Lei Federal nº 

14.133, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de estruturação de 

departamento de tecnologia da informação, conforme especificações constantes e apresentadas neste 

termo de referência. 

5.1.2 Se a opção do protocolo for protocolo físico, a documentação deverá ser entregue em envelope 

lacrado no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Formoso do Araguaia-TO que fica 

situado no endereço Hermínio Azevedo Soares, nº 150, centro, CEP: 77.470.000 no horário de 

expediente da repartição que é das 7h às 11h, das 13h às 17h. 

5.1.3 Não havendo expediente no último dia da data designada para protocolo da documentação 

considerar-se-á o último dia para protocolo a data útil subsequente da data limite designada, tanto 

para protocolo no endereço eletrônico quanto para o protocolo no endereço físico. 

5.2 DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.2.1 A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste 

Edital.  

5.2.2 As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital serão 

desconsideradas julgando-se pela desclassificação. 

5.2.3 Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Edital. Devendo 

obedecer ao valor estipulado pela administração.  

5.3 DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL 

5.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão CNPJ;  

5.3.2 Contrato Social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por ações, documentos de eleição de seus 

administradores; Estatuto Social devidamente registrado acompanhado a última ata de eleição de seus 

dirigentes devidamente registrados em se tratando de sociedades civis com ou sem fins lucrativos. 



 
 

 

 

 

Quando se tratar de empresa pública será apresentado cópia das leis que a instituiu; Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual – MEI;  

5.3.3 Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa De Débitos relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  

5.3.4 Certidão Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual;  

5.3.5 Certidão Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND Municipal);  

5.3.6 Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;  

5.3.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);  

5.3.8 Cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa ou dos representantes das entidades (RG);  

5.3.9) Certidão de Nada Consta emitida Pelo Tribunal de Contas da União – TCU em nome da empresa   

com o devido CNPJ a ser emitida no site 

https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces. (conforme lei 

12.846/2013, art: 22 e 23). 

5.3.10) Extrato de Nada Consta Emitido Pelo CEIS, a ser emitida no 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:108416002149107::::P3_TIPO:CNPJ em nome da empresa 

com o devido CNPJ. (conforme lei 12.846/2013, art: 22 e 23). 

5.3.11 Declaração de fatos Impeditivo para contratar com a administração. Anexo III 

5.3.12 Declaração Conhecimento e Aceitação das Regras e Condições Gerais para contratar com a 

Administração Anexo IV 

5.3.13 Declaração de enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com registro 

na Junta Comercial de seu Estado, ou Certidão Simplificada de Micro empresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, emitida pela Junta Comercial do Estado, ambas com data de emissão não superior a 60 dias; Em 

caso de Micro Empreendedor Individual deverá apresentar Requerimento de Empreendedor 

Individual (via internet – emissão inferior a 60 dias). 

5.3.14 Modelo de Declaração de Cumprimento a Constituição Federal Anexo VI 

5.3.15 Apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho anterior, 
obrigatoriamente pertinente e compatível com objeto desta dispensa, expedido por entidade 
pública ou privado, usuária do bem em questão. O atestado deverá conter os dados do 
responsável por sua emissão, tais como: nome completo, função exercida, telefone, RG e 
CPF. (Anexo VIII); dos sócios da empresa ou dos representantes das entidades (RG);  

6. DO JULGAMENTO 

6.1 Encerrada a fase de apresentação da proposta e documentação de habilitação jurídica e fiscal, será 

verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto 

e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação. 

6.2 No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, 

poderá haver a negociação de condições mais vantajosas. Neste caso, será encaminhada 

contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 

proposta com preço compatível ao estimado pela Administração. 

6.3 A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem 

de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão 

de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação. 

6.4 Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento 

da dispensa. 

https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:108416002149107::::P3_TIPO:CNPJ


 
 

 

 

 

6.5 Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de 

documentos complementares, adequada ao último lance. 

6.6 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

6.7 Será desclassificada a proposta vencedora que:  

6.7.1 contiver vícios insanáveis; 

6.7.2 não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos; 

6.7.3 apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação; 

6.7.4 não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

6.7.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, 

desde que insanável. 

6.8 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta.   

6.9 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que 

não haja majoração do preço. 

6.9.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 

6.9.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 

regime. 

6.10 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 

ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do objeto. 

6.11 Se a proposta for desclassificada, será examinada a proposta subsequente, e, assim 

sucessivamente, na ordem de classificação. 

6.12 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado 

o disposto neste Aviso de Contratação Direta.  

7. CONTRATAÇÃO 

7.1 Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de 

Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

7.2  O adjudicatário terá o prazo de 05 (dias) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso 

(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.  

8. DO PAGAMENTO: 

8.1. O pagamento ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis do mês seguinte, mediante apresentação de 

nota fiscal e após atesto do setor competente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

8.2. Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade fiscal 

apresentada durante processo de habilitação. 

8.3 O pagamento será realizado em ______ parcelas mensais e sucessivas de ______reais. 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  



 
 

 

 

 

9.1. Poderá o Município revogar o presente Edital de Aviso de Dispensa de Licitação, no todo ou em 

parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, 

devidamente justificado.  

9.2. O Município deverá anular o presente Edital de Aviso de Dispensa de Licitação, no todo ou em 

parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.  

9.3. A anulação do procedimento de Chamada Pública, não gera direito à indenização, ressalvada o 

disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21.  

9.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.  

9.5 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas 

no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021 e ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 

às seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 

do ente federativo que tiver aplicado a sanção; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de 

licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os 

entes federativos; 

9.6 Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes documentos:  

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;  

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA;  

ANEXO III – Declaração Fato Impeditivo Contratar com a Administração; 

ANEXO IV – Declaração Conhecimento e Aceitação das Regras e Condições Gerais para contratar com 

a Administração; 

ANEXO V – Declaração de enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com 

registro na Junta Comercial de seu Estado, ou Certidão Simplificada de Micro empresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, emitida pela Junta Comercial do Estado, ambas com data de emissão não superior a 

60 dias; Em caso de Micro Empreendedor Individual deverá apresentar Requerimento de 

Empreendedor Individual (via internet – emissão inferior a 60 dias). 

ANEXO VI – Modelo de Declaração de Cumprimento a Constituição Federal 
ANEXO VII – Minuta dos Contratos  

Formoso do Araguaia-TO, 10 de janeiro de 2023. 

 

____________________________________________ 

LUIZ GONZAGA RODRIGUES DA MOTA 
Agente de Contratação 
Portaria nº 002/2023 

 

 

 

____________________________________               _____________________________ 

            MARÍLIA BARROS COELHO                                                   MARCOS SANTOS JORGE 

              Comissão de Contratação                                                    Comissão de Contratação 

                   Portaria nº 002/2023                                                           Portaria nº 002/2023 



 
 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DEMANDANTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA – TO  

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

RESPONSÁVEL: LUCÉLIA FERREIRA LISBOA OLIVEIRA  

TELEFONE: (063) 3357-2893 

E-MAIL: secad@formosodoaraguaia.to.gov.br 

2. DO OBJETO 

2.1 Constitui objeto do presente termo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO, incluindo o fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais que serão usados 

na execução dos serviços, para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Formoso do 

Araguaia – TO, conforme especificações e quantitativos constantes no item 3. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO A SER CONTRATADO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS/MATERIAIS 

QUANT. UND. VALOR 

UNITÁRIO 

ESTIMADO 

VALOR TOTAL 

ESTIMADO 

1 RACK T.I PROFISSIONAL 

LEVERPUSH 36US FECHADO 

COMPELTO 

01 UND. R$5.500,00 R$5.500,00 

2 RB MIKROTIK 4011 NÍVEL 05 01 UND. R$3.500,00 R$3.500,00 

3 SWITCH TP LINK 24 PORTAS 

GERENCIAVÉL + SFP 

10/100/1000 

01 UND. R$2.700,00 R$2.700,00 

4 PATCH PAINEL FURUKAWA 24 

PORTAS CAT5E 

03 UND. R$1.200,00 R$3.600,00 

5 TOMADAS KEYSTORE RJ 45 

COMPLETAS  

40 UND. R$25,00 R$1.000,00 

6 PATCH PAINEL POE SIMPLES 

CONECT 45 VOLTS 

04 UND. R$1.000,00 4.000,00 

7 UBIQUIT UNIFI NANO HD 

DUAL BAND 

03 UND. R$2.500,00 R$7.500,00 

8 CABO DE REDE FURUKAWA 

BLINDADO CAT6 C/ 500M 

CADA 

06 UND. R$1.000,00 R$6.000,00 

mailto:secad@formosodoaraguaia.to.gov.br


 
 

 

 

 

9 FONTE NOBREAK 48 VOLTS 

POWER 200W 

01 UND. R$1.100,00 R$1.100,00 

10 ORGANIZADOR DE CABOS 

REDRAK P/ RACK 

10 UND. R$50,00 R$500,00 

11 CANALETAS FAME 10X20MM 

ADESIVADA 

15 UND. R$20,00 R$300,00 

12 RÉGUA TACK ENERGIA PIER 

TELECOM 10 AMPERES  

01 UND. R$300,00 R$300,00 

13 NOBREAK NHS PREMIUM 

SEIMODAL 2.200VA 

01 UND. R$4.000,00 R$4.000,00 

14 MÃO DE OBRA 01 SERVIÇO R$10.000,00 R$10.000,00 

VALOR TOTAL R$50.000,00 

 

4. DA JUSTIFICATIVA 

4.1 A contratação do serviço ora mencionado, objetiva possibilitar para o exercício de 2022 a 

modernização gradual da infraestrutura de TI, equipamentos de suprimento energético em alta 

disponibilidade para os ambientes de datacenter, ativos de rede com portas PoE e com software de 

gerenciamento, serviços de instalações, rede sem fio para atender as necessidades da Prefeitura 

Municipal de Formoso do Araguaia – TO. 

4.2 Para atingir a modernização que se busca, a estrutura tecnológica da prefeitura deve alinhar-se as 

necessidades institucionais para atender a determinados requisitos imprescindíveis como robustez, 

segurança, disponibilidade, desempenho, gerenciamento remoto, integração, eficiência energética, 

facilidade de manutenção e expansão, facilidade de operação, flexibilidade, instalação, treinamento e 

garantia. 

4.3 Neste contexto, leva-se em conta o número de sítios existentes e as necessárias ampliações, a 

integração de comunicação rápida com autonomia entre os órgãos, facilitando o acesso a informação, 

melhor gestão e organização das informações, assim, os usuários finais terão acesso a sistemas e 

serviços coorporativos de TI, democratizando a população o acesso aos serviços públicos e facilidades 

no setor privado. A agilidade decorrente da substituição de muitos dos procedimentos escritos, por 

meio do acesso digital, impactando em economia financeira de tempo, melhoria do controle e gestão 

dos serviços públicos, trazendo melhor eficiência e transparência no acesso a informação.  

4.4 Quanto a infraestrutura do datacentrer para hospedar os sistemas corporativos locais, serão 

adquiridos servidores e ativos de rede para atendimento da demanda pela modernização destes 

ambientes de processamento. Desta forma, considera-se para a escolha das características técnicas, 

requisitos como: 

a) A cobertura contratual com serviços on-site para implementação de reparos com níveis de 
serviços conhecidos. Sem esta cobertura, as falhas ou indisponibilidades em equipamentos 
comprometeria todos os serviços nele hospedados, os quais ficariam inoperantes até que o 
serviço fosse transferido para outro equipamento impactando no funcionamento e gestão. 
Dependendo das medidas de proteção de dados em vigor, a falha poderia até incorrer em 
perda ou corrupção de dados, aumentando o impacto do defeito quando apresentado. 



 
 

 

 

 

b) A capacidade de monitoramento/gerenciamento remoto, devido ao reduzido quadro técnico 
do Município, sendo de suma importância que todos os equipamentos possam ser 
monitorados e gerenciados de forma remota e integrada, minimizando o emprego de pessoal 
e maximizando a eficiência de gestão de problemas com rapidez e segurança, trazendo 
economia de custos de operação e manutenção. 

c) Por último, que os equipamentos sejam compatíveis com padrões tecnológicos modernos, e 
disponibilizem integração, eficiência energética, disponibilidade e modularidade. 

 

4.5 Desta forma, aos novos equipamentos de TI que deverão ser adquiridos e a necessidade de 

atualização tecnológica da infraestrutura de suporte energético destes novos equipamentos, 

consideram-se as estruturas existentes e a identificação, a demanda futura por expansão na 

capacidade de suprimentos de energia crítica dos novos equipamentos de TI, tudo mediante os 

levantamentos técnicos do suporte energético da carga crítica dos ambientes computacionais. 

4.6 A informação é um dos principais ativos das organizações e instituições públicas, tratando-se de 

um elemento fundamental para a tomada de decisões em todos os níveis, sendo determinante para a 

gestão governamental. Nesse sentindo, os gestores precisam promover ações para prover a segurança 

de tais informações. Os constantes ataques cibernéticos, a necessidade de continuidade da prestação 

de serviços a sociedade e a evolução de ameaças das mais variadas espécies criam a necessidade de 

contratação de uma solução que proteja as informações dos órgãos e diminua os riscos de acesso as 

mesmas. 

4.7 Inseridos dentro de um contexto muito dinâmico de evolução constante de tecnologia, em um 

curto intervalo de tempo, os equipamentos destinados a segurança da informação podem se tornar 

obsoletos a tal ponto de não suportarem o aumento do trafego de internet e dados, o crescimento 

número de novos usuários e as novas ameaças e tentativas de invasões das redes corporativas. 

4.8 Analisando ainda nesse contexto, o quesito segurança é fundamental, uma vez que regula o tráfego 

de dados entre redes distintas e impede a transmissão e recepção de informações a partir de acessos 

nocivos ou não autorizados na rede. 

4.9 Atualmente, no que tange a disponibilização de uma rede de acesso à internet sem fio nos 

ambientes da Prefeitura Municipal de Formoso do Araguaia, não se resume apenas na implantação de 

recursos tecnológicos (modens, roteadores etc), mas sim a todo um processo de gerenciamento e 

controle dos usuários e dos conteúdos acessados por estes utilizadores. A solução a ser adquirida tem 

como objetivo prover um serviço de internet sem fio de qualidade para os registrados e demais 

visitantes do órgão, entretanto com toda a segurança e controle sobre os acessos realizados na rede 

corporativa, considerando a necessária proteção e responsabilidade sobre conteúdo acessados pelos 

usuários dentro de sua rede. Visando impedir a transmissão e recepção de trafego nocivo, 

implementar recursos de criptografia para tunelamento em redes inseguras de comunicação (VPN), 

identificar, prevenir e bloquear tentativas de intrusão, realizar serviços de filtro de conteúdo na web, 

monitorar e regular as solicitações feitas a aplicações na web, fazer a gestão das vulnerabilidades 

encontradas em sistemas e recursos de TI e monitorar eventos que possam afetar a segurança 

computacional da instituição. 

4.10 Assim, o presente termo de referência inclui também a aquisição de solução de segurança, 

contemplando o fornecimento de equipamentos, softwares e sistemas de gerenciamento da solução, 

com garantia e serviços de instalação e configuração, transferência de conhecimento e suporte 

técnico, de acordo com as especificações técnicas contidas neste termo de referência, visando 

atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Formoso do Araguaia – TO, logo os 



 
 

 

 

 

requisitos técnicos e escopo, que abrangem a disponibilização do sinal da rede wireless aos ambientes 

de trabalho e circulação de público do Município. 

 

4.11 A rede de distribuição tem como principal função interconectar o Núcleo de Gerenciamento, 

situado na sede da Prefeitura do Município, com os pontos periféricos de acesso. A estrutura a ser 

contratada é de uma rede 100% baseada em fibra óptica, com a utilização da tecnologia GPON (Giga 

Passive Optical Networks). 

4.12 Um projeto para atendimento com GPON agrega vantagens econômicas e qualitativas, consistem 

em redução significativa de infraestrutura, seja ela física e/ou sistêmica. Além disso, a comunicação 

através da luz permite o funcionamento a distâncias muito maiores. Do ponto de vista de protocolo 

de transmissão, GPON pode manipular pacotes ATM diretamente, considerando que pacotes ATM têm 

53 bytes com 48 para dados e 5 de overhead. O GPON usa também encapsulamento genérico para 

transportar outros protocolos como Ethernet, IP, TCP, UDP, T1/E1, vídeo e VOIP. O pacote mínimo 

deve ter 53 bytes e o máximo de 1518 bytes. A encriptação AES é utilizada somente no downstream.  

4.13 Outro fator relevante na escolha da tecnologia é a otimização das portas de ativos, somadas as 

características de gerência dos sistemas GPON, e especialmente à redução do consumo de energia 

elétrica em salas técnicas devido à redução de ativos e de sistemas periféricos que gera grande redução 

no custo de operação das redes passivas. 

4.14 Entre outras vantagens de uma rede óptica GPON pode-se citar: 

a) Maior facilidade de manutenção e expansão. 
b) Maior facilidade de operação da rede. 
c) Imunidade eletromagnética: pode ser instalado próximo a máquinas, reatores, motores, e 

áreas com descargas atmosféricas sem necessidade de blindagem. 
d) Segurança: redes criptografadas em mídia segura. 
e) Rede ecológica: além da redução do consumo de energia, reduz expressivamente o consumo 

de plástico na composição dos cabos. 
f) Vida útil da rede inestimável: fibras monomodo com capacidade de transmissão de até Tbps. 
g) Flexibilidade: tecnologia GPON é interoperável com outras tecnologias, como Ethernet, 

podendo constituir uma rede mista. 
h) Controle: sistemas de gerência que controlam cada porta de saída da rede. 
i) Alcance: canais com até 20 km de comprimento sem a necessidade de elementos ativos no 

trecho. 
 

4.15 Desta forma, a implantação da rede de dados multisserviços trará inúmeros benefícios na 

administração pública, além dos benefícios elencados abaixo: 

a) Modernização tecnológica; 
b) Disponibilidade de acesso à internet e a informação das unidades 

Públicas; 

c) Prover infraestrutura de rede cabeamento estruturado e rede elétrica de computadores para 
escolas (laboratórios de informática), PSF's, hospitais e órgãos públicos em geral; 

d) Prover infraestrutura para controle e gestão de acesso de pessoas (funcionários e visitantes) e 
veículos através do sistema de controle de acesso; 

e) Estruturar/instrumentalizar a prefeitura para parcerias público privadas, trazendo economia e 
possibilitando a expansão da atuação desta nas principais demandas da população; 



 
 

 

 

 

f) Internet Pública: Disponibilização através da tecnologia Wi-Fi; 
g) Conectividade: Serviço que disponibiliza conectividade entre os diversos órgãos municipais da 

gestão pública; 
h) Prover infraestrutura para sistema futuro de Telemedicina: Serviço que permite aos usuários, 

através de um pequeno aparelho, falar com um técnico de saúde que envia para o local, em 
caso de urgência, viatura com profissional especializado; 

i) Prover infraestrutura para sistema de EAD (Ensino a Distância): Serviço que permite que O 
aluno da rede pública não esteja fisicamente presente em um ambiente formal de ensino 
aprendizagem, assim como também permite que O aluno estude autonomamente e em 
horários distintos; 

j) Prover infraestrutura para sistema VoIP: Serviço de telefonia através da tecnologia VoIP (Voz 
sobre IP). Também chamada de VoIP (Voice over Internet Protocolo), telefonia IP, telefonia 
internet, telefonia em banda larga ou voz sobre banda larga, baseada no protocolo de internet, 
tornando a transmissão de voz mais um dos serviços suportados pela rede de dados, 
agregando tecnologia e redução de custos com as operadoras de telecomunicações; 

k) Prover infraestrutura para sistema de vídeo monitoramento: Com intuito de diminuir os 
índices de acidentes, coibir imprudências de trânsito e gerar apoio as ocorrências de furtos em 
geral; 

 

5. DO RESULTADO A SER OBTIDO  

5.1 Como resultado a ser obtido com a contratação do serviço, é possibilitar, dentro do orçamento 

disponível para o exercício de 2022, a modernização gradual do Município nas tecnologias 

especificadas dos equipamentos, softwares, infraestruturas de rede, suprimento energético em alta 

disponibilidade para OS, ambientes de Datacenter, serviços e treinamentos. 

5.2 Prover à Prefeitura Municipal de Formoso do Araguaia – TO, condições de implantar rede de dados 

multisserviços (dados, voz, vídeo e acesso), que possibilitará ao Município ferramentas de Segurança 

Pública e também disponibilizar para a comunidade acesso à Internet e aos mais diversos serviços 

públicos, com qualidade, rapidez e segurança. As tecnologias utilizadas no projeto seguem tendência 

do mercado mundial. Com isso a Prefeitura poderá centralizar a administração dos equipamentos de 

TI, planejar melhor o investimento em informática e, principalmente, devido a utilização das 

tecnologias acima mencionadas, ter escalabilidade, ou seja, planejamento em relação ao crescimento 

da rede de dados ao longo do tempo, facilitando a previsão de orçamento para o aporte de recursos 

financeiros. 

6. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 A contratada deverá prover os serviços de infraestrutura para o acesso a internet via rede sem fio 

e rede multisserviços, incluindo instalação, adequação de projetos e todo o necessário, conforme 

descritivo técnico, para a devida implantação com fornecimento de mão de obra, materiais e 

ferramentas necessárias para a execução do serviço. 

6.2 A infraestrutura de comunicação deverá ser de alto desempenho e confiabilidade, capaz de 

suportar diversas tecnologias emergentes de voz, dados, vídeo sobre IP e acessos, 100% em fibra 

óptica e preparada para as novas demandas, que requeiram troca de informações em tempo real, 

como telemedicina, wi-fi público e vídeo-monitoramento online nas praças, vídeo conferência, tele 

aulas, tele vigilância e outras aplicações em benefício da educação, saúde e da eficiência da 

administração pública, que permitam também a inclusão de sistemas analíticos, como por exemplo a 

leitura de placas veiculares e controle de intrusão de ambientes controlados. 



 
 

 

 

 

7. REQUISITO PARA A CONTRATAÇÃO 

7.1 A empresa licitante deverá apresentar obrigatoriamente, como requisito de habilitação, atestado 

de qualificação para comprovar sua capacidade técnica, através de atestado de capacidade técnica em 

nome da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com firma devidamente 

reconhecida e pessoa competente para assinatura, em que comprove as parcelas de maior relevância 

do objeto a ser contratado. 

8. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

8.1 A presente contratação dos serviços encontra fundamentação legal na nova Lei nº 14.133/2021 – 

Institui novas normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providencias e 

no Art. 75. 

Art. 75. É dispensável a licitação: 

II - Para contratação que envolva valores inferiores a R$ 54.020,41 (cinquenta e quatro mil vinte reais 

e quarenta e um centavos) no caso de outros serviços e compras;        (Vide Decreto nº 10.922, de 

2021)      (Vigência). 

8.2 DA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP  

8.2.1 DO PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME DECRETO 

MUNICIPAL Nº 024/2022. 

Art. 3º. O procedimento de contrataçao direta, deverá ser instruído na seguinte ordem: 

 

I – documento de formalização de demanda com a justificativa para a  contratação, termo de 

referência, projeto básico ou projeto executivo e, se for  caso, estudo técnico preliminar e análise 

de riscos; 

 

II – estimativa de despesa e justificativa de preço, nos termos deste Decreto; 

 

III – demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o 

compromisso a ser assumido; 

 

IV – razão de escolha do contratado; 

 

V – comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação 

mínima necessárias. 

 

VI – minuta do contrato, se for o caso; 

 

VII – pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos; 

 

VIII – autorização da autoridade competente; 

 

§ 4º. A elaboração do estudo técnico preliminar e análise de riscos será opcional nos seguintes 

casos: 

 

I – contratação de obras, serviços, compras e locações cujos valores se enquadrem nos limites 

dos incisos I e II do art. 75 da Lei 14.133/2021, independente da forma de contratação; 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Decreto/D10922.htm#art1
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II – dispensas de licitação previstas nos incisos VII e VII do art. 75 da Lei 14.133/2021. 

 

III – contratação de remanescentes nos termos dos §§2º a 7 do art. 90 da Lei 14.133/2021; 

 

IV – quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de termo aditivo ou apostilamento, 

inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais relativas à serviços contínuos; 

 

V – contratação direta por dispensa ou inexigibilidade de licitação, quando a simplicidade do 

objeto ou o modo de seu fornecimento puder afastar a necessidade de estudo técnico preliminar 

e análise de risco, o que deverá ser devidamente justificado no documento de formalização da 

demanda; 

 
9. DO PRAZO E LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO 

9.1 A solicitação para o fornecimento dos serviços descritos acima, respeitados seu preço, 

especificações e quantitativos, será feita de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de 

Formoso do Araguaia – TO. 

10. DA VALIDADE DO CONTRATO 

10.1 O prazo de vigência do contrato objeto deste termo de referência será de 03 (três) meses, 

contados a partir da sua assinatura, podendo ou não ser prorrogado por igual período, conforme o que 

se especifica na nova Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública nº 14.133/2021. 

11. DO VALOR ESTIMADO DO SERVIÇO 

11.1 O valor total estimado para aquisição dos serviços é de: R$50.000,00 (Cinquenta mil 

reais). 

 
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 As despesas para pagamento do preço referente ao presente contrato correrão por conta da 

seguinte dotação: 

ÓRGÃO/UNIDADE 

SOLICITANTE 

DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

NATUREZA FONTE FICHA 

SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

04.122.0003.1072 44.90.52 1.500 

1.706.3110 

590 

SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

04.122.0003.2295 33.90.30 1.500 96 

SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

04.122.0003.2295 33.90.39 1.500 98 

 

13. DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

13.1 O pagamento resultante da contratação será efetuado em parcela única, 30 (trinta) dias após a 

realização dos serviços, de acordo com os valores propostos, mediante apresentação de faturas 

devidamente atestadas por fiscal de contrato devidamente designado pela Secretaria Municipal de 

Administração.  



 
 

 

 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

14.1 Executar a fiscalização necessária para que o objeto seja executado/entregue com qualidade; 

14.2 Emitir a nota de empenho e informar a CONTRATADA sobre a sua emissão; 

14.3 Encaminhar formalmente a demanda, preferencialmente por meio de Ordem de Serviço, de 

acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência; 

14.4 Receber, analisar e validar os serviços entregues; 

14.5 Avaliar os Relatórios de Ateste de Serviços e os Relatórios de Níveis de Serviços executados pela 

CONTRATADA, observando o registro de USI's efetivamente utilizados; 

14.6 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados pela CONTRATADA fora das especificações 

desta contratação; 

14.7 Atestar, quando sanadas irregularidades, a nota fiscal apresentada pela CONTRATADA; 

14.8 Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA quando pertinentes à 

execução do objeto; 

14.9 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas 

na execução do serviço, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias 

14.10 Efetuar o pagamento da nota fiscal emitida pela CONTRATADA, dentro das condições exigidas, 

condicionado à entrega definitiva do objeto contratado; 

14.11 Abrir processo administrativo, no caso de descumprimento contratual pela CONTRATADA; 

14.12 Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis; 

14.13 Disponibilizar local adequado e os meios materiais necessários para a execução do objeto; 

14.14 Permitir o acesso do pessoal técnico, devidamente identificado, necessário à execução dos 

serviços às instalações físicas onde serão executados os serviços, observando os preceitos legais, 

regulamentos e normas que disciplinam a segurança e o sigilo da informação e do ambiente. 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1 Entregar o objeto atendendo todas as condições exigidas; 

15.2 Formalizar a indicação de preposto da empresa e substituto eventual, para o 

gerenciamento administrativo do contrato, com poderes de representante legal para tratar dos 

assuntos relacionados ao contrato junto à CONTRATANTE, sem ônus adicional para a CONTRATANTE; 

15.3 Indicar formalmente 1 (um) gerente técnico apto a gerenciar a equipe técnica da CONTRATADA 

e atuar como seu representante técnico nas tratativas das demandas e serviços executados junto a 

Prefeitura Municipal de Formoso do Araguaia – TO; 

15.4 Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do executor do contrato, em 

consonância com esta contratação, inerentes à execução do objeto contratual; 

15.5 Garantir à Central de Serviços todo e qualquer recurso necessário de usabilidade, 

ergonomia e segurança previstos em lei; 



 
 

 

 

 

15.6 Fornecer os equipamentos e insumos necessários à execução dos serviços quando 

realizados em suas instalações; 

15.7 Manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

15.8 Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, informações do contrato a terceiros, sem previa 

autorização da CONTRATANTE; 

15.9 Acatar todas as exigências legais da CONTRATANTE, sujeitando-se à sua ampla e irrestrita 

fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

15.10 Avisar a CONTRATANTE a respeito de quaisquer erros, incoerências ou divergências que possam 

ser levantadas nas especificações técnicas dos serviços, para que se tomem as devidas providências, 

prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

15.11 Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da 

execução do Contrato e também às demais informações internas da CONTRATANTE, a que a 

CONTRATADA tiver conhecimento, se comprometendo a assinar os Termos de Sigilo / 

Responsabilidade / Compromisso; 

15.12 Preservar as informações, não divulgando nem permitindo a divulgação, sob qualquer hipótese, 

das informações a que venha a ter acesso em decorrência dos serviços realizados, sob pena de 

responsabilidade civil e/ou criminal; 

15.13 Prestar qualquer tipo de informação solicitada pela CONTRATANTE sobre os serviços 

contratados e prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela mesma, 

relacionados com a execução do contrato, no prazo máximo de 48 horas; 

15.14 Alocar profissionais devidamente capacitados e habilitados para os serviços contratados, desde 

que devidamente identificados, com crachá indicando nome e função, e equipados com equipamentos 

de proteção individuais previstos pelas normas de higiene e segurança do trabalho; 

15.15 Manter os seus profissionais atualizados tecnologicamente, promovendo a capacitação e 

participação em eventos de caráter técnico em consonância com as atribuições dos serviços prestados 

e futuras atualizações tecnológicas do ambiente de TI da CONTRATANTE, não podendo o órgão sofrer 

descontinuidade de serviços durante as ocasiões de treinamento ou ausência de funcionários da 

CONTRATADA; 

15.16 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que 

vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 

15.17 Responder por perdas ou danos a que vier sofrer a CONTRATANTE ou terceiros, em razão de 

ação ou omissão dolosa ou culposa da CONTRATADA ou de seus prepostos, quando nas suas 

dependências, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

15.18 A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE, não eximirá a 

CONTRATADA de total responsabilidade quanto à execução dos serviços; 

15.19 Regularizar, sem quaisquer ônus e quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de ser 

declarada inidônea e de sofrer penalidades, as possíveis irregularidades observadas no decorrer da 

vigência ou quando do funcionamento irregular; 



 
 

 

 

 

15.20 Manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da Solução de Tecnologia da 

Informação durante a execução do contrato; 

 

15.21 O dimensionamento e a qualificação da equipe de execução dos serviços são de 

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. A disponibilização, a manutenção e o 

desenvolvimento da equipe deverá ser suficiente para o cumprimento integral dos requisitos de 

serviço exigidos nesta contratação; 

15.22 A CONTRATADA poderá utilizar de metodologia própria ou de terceiros a fim de dimensionar a 

equipe de suporte de maneira a atender os níveis de serviço desejados. 

16. DAS PENALIDADES 

16.1 Pela inexecução total ou parcial e pelo descumprimento de quaisquer das obrigações previstas 

neste termo de referência serão aplicadas as penalidades previstas no instrumento de contrato. 

16.2 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem 

justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá 

acarretar em sanções previstas na nova Lei de nº 14.133/2021. 

17. DA FISCALIZAÇÃO 

17.1 A fiscalização será exercida pela CONTRATANTE, através de servidor designado pela Secretaria 

Municipal de Administração, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com 

a entrega dos produtos ou serviços de acordo com as especificações e quantidades descritas no Termo 

de Referência e proposta de preços. 

 

Formoso do Araguaia – TO, 14 de dezembro de 2022. 

 

Elaborado por: 

Clarindo Rocha de Oliveira Netto 

Assessor Técnico Superior 

 

 

 

______________________________________ 

LUCÉLIA FERREIRA LISBOA OLIVEIRA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 
 



 
 

 

 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 
Apresentamos nossa proposta para a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, cujo objeto é a 
contratação por Dispensa com base no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133, de empresa especializada 
na prestação de serviços de estruturação de departamento de tecnologia da informação, conforme 
especificações constantes no termo de referência, acatando todas as estipulações consignadas no 
respectivo Edital e seus anexos. 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 
Nome da empresa:------------------------------------------------------------------------------- 
CNPJ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Endereço:------------------------------------------------------------------------------------------- 
Representante Legal:------------------------------------------------------------------------------- 
Carteira de identidade e CPF:--------------------------------------------------------------------- 
Nome do banco, agência e número da conta bancária:------------------------------------------ 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS/MATERIAIS 

QUANT. UND. MARCA VALOR 

UNITÁRIO  

VALOR TOTAL  

1 RACK T.I PROFISSIONAL 

LEVERPUSH 36US FECHADO 

COMPELTO 

01 UND.    

2 RB MIKROTIK 4011 NÍVEL 05 01 UND.    

3 SWITCH TP LINK 24 PORTAS 

GERENCIAVÉL + SFP 

10/100/1000 

01 UND.    

4 PATCH PAINEL FURUKAWA 

24 PORTAS CAT5E 

03 UND.    

5 TOMADAS KEYSTORE RJ 45 

COMPLETAS  

40 UND.    

6 PATCH PAINEL POE SIMPLES 

CONECT 45 VOLTS 

04 UND.    

7 UBIQUIT UNIFI NANO HD 

DUAL BAND 

03 UND.    

8 CABO DE REDE FURUKAWA 

BLINDADO CAT6 C/ 500M 

CADA 

06 UND.    

9 FONTE NOBREAK 48 VOLTS 

POWER 200W 

01 UND.    

10 ORGANIZADOR DE CABOS 

REDRAK P/ RACK 

10 UND.    



 
 

 

 

 

11 CANALETAS FAME 10X20MM 

ADESIVADA 

15 UND.    

12 RÉGUA TACK ENERGIA PIER 

TELECOM 10 AMPERES  

01 UND.    

13 NOBREAK NHS PREMIUM 

SEIMODAL 2.200VA 

01 UND.    

14 MÃO DE OBRA 01 SERVIÇO    

 VALOR TOTAL  

 
Valor da Proposta R$ ___________(___________) 

2 VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS. 

2.1 A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura da dispensa. 

3 LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

3.1 De acordo com o especificado no Anexo I do Edital. 

DECLARAMOS, para fins de participação no processo dispensa em pauta, sob as penas da Lei, que o 

proponente concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, 

bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente dispensa. 

Declaramos ainda, que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, 

impostos, taxas e encargos sócias, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim 

como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o 

fornecimento. 

___________________, _______ de __________________ de _______. 

 

 

                     ________________________________ 

Assinatura 

RG: ____________________________ 

CPF: ___________________________ 

 

 

 

Obs: 

A presente proposta deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do proponente. 

 

Carimbo do CNPJ 



 
 

 

 

 

ANEXO III – MODELOS DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

DA HABILITAÇÃO 

 

.......(Razão Social da Empresa)......., estabelecida na ........(endereço completo)........., inscrita no CNPJ 

sob n.° ..............................., neste ato representada pelo seu 

.........(representante/sócio/procurador)......, brasileiro, RG n°................, CPF n°............ residente e 

domiciliado (endereço), no uso de suas atribuições legais, vem: 

 

DECLARAR, para todos os fins de direito junto a Dispensa de Licitação nº ___/2023, do Município de 

Formoso do Araguaia/TO, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que 

comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 63,  inciso II, da Lei 14.133, de 1º de 

abril de 2021 e suas alterações subseqüentes. 

 

Por ser verdade, firmo a presente para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 

................., ............... de ................................ de 2023. 

 

______________________________________ 

Responsável da Empresa, CPF e RG: 

 

 

Obs.: 

A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do proponente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO IV - MODELO DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO 

 

 

 

Eu,________________ (nome completo), CPF:_____________________representante legal da 

empresa __________________________, CNPJ _____________________, interessada em participar 

na Dispensa nº___/2023, do Fundo Municipal de Saúde de Formoso do Araguaia - TO, DECLARO, sob 

as penas da Lei, que,  

 

• A proponente tem pleno conhecimento do objeto licitado e está de acordo com as exigências 

constantes no edital e seus anexos, sendo as mesmas consideradas na elaboração da nossa 

proposta. 

 

• Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se fizerem necessárias; 

 

 

Formoso do Araguaia – TO, ______ de _____________________ de 2023. 

 

 

Contratada 

Nome, RG. – representante legal 

(carimbo da empresa) 

 

 

 

Obs: 

A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do proponente. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE a empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

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

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

sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 

considerada: ( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 

14/12/2006. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 

123 de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do 

art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. __________________, ____ de 

____________ de 2017. __________________________________________ 

 

______________________________________ 

Responsável da Empresa, CPF e RG: 

 

OBSERVAÇÃO: Assinalar com um “X” a condição da empresa. 

A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do proponente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

.......(Razão Social da Empresa)......., estabelecida na ........(endereço completo)........., inscrita no CNPJ 

sob n.° ..............................., neste ato representada pelo seu 

.........(representante/sócio/procurador)......, brasileiro, RG n°................, CPF n°............ residente e 

domiciliado (endereço), no uso de suas atribuições legais, vem: 

 

DECLARAR que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao inciso XXXIII do 

art. 7º da Constituição Federal e art. 68, inciso VI da Lei nº 14.133/2021. 

 

Por ser verdade, firmo a presente para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 

................., ............... de ................................ de 2023. 

 

 

 

______________________________________ 

Responsável da Empresa, CPF e RG: 

 

 

Obs: 

A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do proponente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº. ___/2023/DISPENSA/PM 

 

INSTRUMENTO CONTRATUAL Que entre si fazem de um lado como 

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE FORMODO DO ARAGUAIA, Inscrito no CNPJ 

Nº 02.075.216/0001-41, situado na Avenida Hermínio Azevedo Soares, por 

seu Gestor em exercício, Sr. HENO RODRIGUES DA SILVA,  brasileiro, solteiro, 

portador do RG 945.637 SSP/TO e inscrito no CPF sob nº 044.059.201-17, e 

de outro lado como CONTRATADO: xxxxxxxxx (nome fantasia), empresa 

individual, inscrita no CNPJ n. _____, com sede na _______, doravante 

denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, nos termos das 

normas atinentes à matéria e de acordo com as cláusulas e condições a seguir 

enumeradas 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS. 

Contratação por Dispensa com base no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133, de empresa especializada 
na prestação de serviços de estruturação de departamento de tecnologia da informação, conforme 
especificações constantes no termo de referência, acatando todas as estipulações consignadas no 
respectivo Edital e seus anexos. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS/MATERIAIS 

QUANT. UND. MARCA VALOR 

UNITÁRIO  

VALOR TOTAL  

1 RACK T.I PROFISSIONAL 

LEVERPUSH 36US FECHADO 

COMPELTO 

01 UND.    

2 RB MIKROTIK 4011 NÍVEL 05 01 UND.    

3 SWITCH TP LINK 24 PORTAS 

GERENCIAVÉL + SFP 

10/100/1000 

01 UND.    

4 PATCH PAINEL FURUKAWA 

24 PORTAS CAT5E 

03 UND.    

5 TOMADAS KEYSTORE RJ 45 

COMPLETAS  

40 UND.    

6 PATCH PAINEL POE SIMPLES 

CONECT 45 VOLTS 

04 UND.    

7 UBIQUIT UNIFI NANO HD 

DUAL BAND 

03 UND.    



 
 

 

 

 

8 CABO DE REDE FURUKAWA 

BLINDADO CAT6 C/ 500M 

CADA 

06 UND.    

9 FONTE NOBREAK 48 VOLTS 

POWER 200W 

01 UND.    

10 ORGANIZADOR DE CABOS 

REDRAK P/ RACK 

10 UND.    

11 CANALETAS FAME 10X20MM 

ADESIVADA 

15 UND.    

12 RÉGUA TACK ENERGIA PIER 

TELECOM 10 AMPERES  

01 UND.    

13 NOBREAK NHS PREMIUM 

SEIMODAL 2.200VA 

01 UND.    

14 MÃO DE OBRA 01 SERVIÇO    

 VALOR TOTAL  

 

2.1 O valor total pelos serviços é de R$ _____ (_____) reais, sendo pagos em ___ (____) parcelas do valor de R$______ 

(______) reais. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

3.1 O pagamento será efetuado em parcela única até o 10º dia do mês subsequente á prestação dos serviços, mediante 

emissão de Nota Fiscal ou contra recibo; 

CLÁUSULA QUARTA - DA DESPESA 

4.1 A despesa será imputada à conta do crédito consignado no orçamento do CONTRATANTE, enquadrando-se conforme 

dotação seguinte:  

ÓRGÃO/UNIDADE 

SOLICITANTE 

DOTAÇÃOOR 

ÇAMENTÁRIA 

NATURE ZA FONTE FICH A 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

04.122.0003.1072 44.90.52 1.500 

1.706.3110 

590 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

04.122.0003.2295 33.90.30 1.500 96 

SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

04.122.0003.2295 33.90.39 1.500 98 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

5.1 O contrato terá vigência de 90 (noventa) dias a partir de sua assinatura. 

SUBCLAUSULA PRIMEIRA – O presente Contrato é regido de acordo com o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021. 

 



 
 

 

 

 

SUBCLAUSULA SEGUNDA – O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no art. 124 da Lei 

14.133/2021, sempre através de termos aditivos numerados em ordem crescente. 

 

CLÁUSULA SÉXTA - DA RESCISÃO 

6.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas na 

Lei 14.133/2021. 

6.2. O presente Contrato será rescindido de pleno direito, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, por 

qualquer um dos motivos previstos no Artigo 155 e nas demais situações previstas em seus incisos, todos da Lei 

14.133/2021 e alterações. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO 

7.1 Nos casos de rescisão previstos neste contrato, a Administração adotará as seguintes providências: 

I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local que se encontrar; 

II - execução dos valores das multas e indenizações a ela devidos; e 

III - retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à Administração. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

8.1 O atraso injustificado na prestação dos serviços sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, de acordo com os seguintes 

percentuais, garantida prévia defesa: 

a) de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, quando a CONTRATADA, sem justa causa, cumprir a obrigação assumida; 

b) 20% sobre o valor deste contrato à parte que descumprir qualquer cláusula contratual; 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

9.1 Executar a fiscalização necessária para que o objeto seja executado/entregue com qualidade; 

9.2 Emitir a nota de empenho e informar a CONTRATADA sobre a sua emissão; 

9.3 Encaminhar formalmente a demanda, preferencialmente por meio de Ordem de Serviço, de acordo com os critérios 

estabelecidos no Termo de Referência; 

9.4 Receber, analisar e validar os serviços entregues; 

9.5 Avaliar os Relatórios de Ateste de Serviços e os Relatórios de Níveis de Serviços executados pela CONTRATADA, 

observando o registro de USI's efetivamente utilizados; 

9.6 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados pela CONTRATADA fora das especificações desta contratação; 

9.7 Atestar, quando sanadas irregularidades, a nota fiscal apresentada pela CONTRATADA; 

9.8 Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA quando pertinentes à execução do objeto; 

9.9 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do 

serviço, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 



 
 

 

 

 

9.10 Efetuar o pagamento da nota fiscal emitida pela CONTRATADA, dentro das condições exigidas, condicionado à 

entrega definitiva do objeto contratado; 

9.11 Abrir processo administrativo, no caso de descumprimento contratual pela CONTRATADA; 

9.12 Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis; 

9.13 Disponibilizar local adequado e os meios materiais necessários para a execução do objeto; 

9.14 Permitir o acesso do pessoal técnico, devidamente identificado, necessário à execução dos serviços às instalações 

físicas onde serão executados os serviços, observando os preceitos legais, regulamentos e normas que disciplinam a 

segurança e o sigilo da informação e do ambiente. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1 Entregar o objeto atendendo todas as condições exigidas; 

10.2 Formalizar a indicação de preposto da empresa e substituto eventual, para o gerenciamento administrativo do 

contrato, com poderes de representante legal para tratar dos assuntos relacionados ao contrato junto à CONTRATANTE, 

sem ônus adicional para a CONTRATANTE; 

10.3 Indicar formalmente 1 (um) gerente técnico apto a gerenciar a equipe técnica da CONTRATADA e atuar como seu 

representante técnico nas tratativas das demandas e serviços executados junto a Prefeitura Municipal de Formoso do 

Araguaia – TO; 

10.4 Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do executor do contrato, em consonância com esta 

contratação, inerentes à execução do objeto contratual; 

10.5 Garantir à Central de Serviços todo e qualquer recurso necessário de usabilidade, ergonomia e segurança previstos 

em lei; 

10.6 Fornecer os equipamentos e insumos necessários à execução dos serviços quando realizados em suas instalações; 

10.7 Manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

10.8 Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, informações do contrato a terceiros, sem previa autorização da 

CONTRATANTE; 

10.9 Acatar todas as exigências legais da CONTRATANTE, sujeitando-se à sua ampla e irrestrita fiscalização, prestando 

todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

10.10 Avisar a CONTRATANTE a respeito de quaisquer erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas nas 

especificações técnicas dos serviços, para que se tomem as devidas providências, prestando todos os esclarecimentos 

solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

10.11 Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do Contrato e também 

às demais informações internas da CONTRATANTE, a que a CONTRATADA tiver conhecimento, se comprometendo a 

assinar os Termos de Sigilo / Responsabilidade / Compromisso; 

10.12 Preservar as informações, não divulgando nem permitindo a divulgação, sob qualquer hipótese, das informações a 

que venha a ter acesso em decorrência dos serviços realizados, sob pena de responsabilidade civil e/ou criminal; 



 
 

 

 

 

10.13 Prestar qualquer tipo de informação solicitada pela CONTRATANTE sobre os serviços contratados e prestar todos 

os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela mesma, relacionados com a execução do contrato, no prazo 

máximo de 48 horas; 

10.14 Alocar profissionais devidamente capacitados e habilitados para os serviços contratados, desde que devidamente 

identificados, com crachá indicando nome e função, e equipados com equipamentos de proteção individuais previstos 

pelas normas de higiene e segurança do trabalho; 

10.15 Manter os seus profissionais atualizados tecnologicamente, promovendo a capacitação e participação em eventos 

de caráter técnico em consonância com as atribuições dos serviços prestados e futuras atualizações tecnológicas do 

ambiente de TI da CONTRATANTE, não podendo o órgão sofrer descontinuidade de serviços durante as ocasiões de 

treinamento ou ausência de funcionários da CONTRATADA; 

10.16 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir 

sobre o objeto do contrato; 

10.17 Responder por perdas ou danos a que vier sofrer a CONTRATANTE ou terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa 

ou culposa da CONTRATADA ou de seus prepostos, quando nas suas dependências, independentemente de outras 

cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

10.18 A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE, não eximirá a CONTRATADA de total 

responsabilidade quanto à execução dos serviços; 

10.19 Regularizar, sem quaisquer ônus e quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de ser declarada inidônea e de 

sofrer penalidades, as possíveis irregularidades observadas no decorrer da vigência ou quando do funcionamento 

irregular; 

10.20 Manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação durante 

a execução do contrato; 

10.21 O dimensionamento e a qualificação da equipe de execução dos serviços são de responsabilidade exclusiva da 

CONTRATADA. A disponibilização, a manutenção e o desenvolvimento da equipe deverá ser suficiente para o 

cumprimento integral dos requisitos de serviço exigidos nesta contratação; 

10.22 A CONTRATADA poderá utilizar de metodologia própria ou de terceiros a fim de dimensionar a equipe de suporte 

de maneira a atender os níveis de serviço desejados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.1 A contratada deverá prover os serviços de infraestrutura para o acesso a internet via rede sem fio e rede 

multisserviços, incluindo instalação, adequação de projetos e todo o necessário, conforme descritivo técnico, para a 

devida implantação com fornecimento de mão de obra, materiais e ferramentas necessárias para a execução do serviço. 

 



 
 

 

 

 

11.2 A infraestrutura de comunicação devera ser de alto desempenho e confiabilidade, capaz de suportar diversas 

tecnologias emergentes de voz, dados, vídeo sobre IP e acessos, 100% em fibra óptica e preparada para as novas 

demandas, que requeiram troca de informações em tempo real, como telemedicina, wi-fi público e vídeo-monitoramento 

online nas praças, vídeo conferência, tele aulas, tele vigilância e outras aplicações em benefício da educação, saúde e da 

eficiência da administração pública, que permitam também a inclusão de sistemas analíticos, como por exemplo a leitura 

de placas veiculares e controle de intrusão de ambientes controlados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

12.1 Fica designado o Gestor de Contratos que terá poderes para fiscalizar a ação da CONTRATADA no desempenho dos 

serviços objeto deste Contrato, podendo, para tanto, tomar as medidas julgadas necessárias ao bom andamento dos 

mesmos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 Fica eleito o Foro da comarca de Formoso do Araguaia/TO, para dirimir eventuais dúvidas relativas ao cumprimento 

deste pacto. 

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente Contrato, do qual se extraíram 03 (três) vias, para um só efeito, 

as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo. 

Formoso do Araguaia/TO, ___ de ______ de 2.023. 

 

__________________________________________________ 

HENO RODRIGUES DA SILVA 

Prefeito 

Contratante 

 

______________________________________________ 

Contratado 

TESTEMUNHAS: 

1.__________________________________ 2.__________________________________ 

 

CPF Nº ___________________________ CPF Nº ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO VII – MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

 

Atestamos para os devidos fins que a empresa [Razão Social da Empresa Licitante], inscrita no CNPJ 

sob o Nº. [da Empresa Licitante], estabelecida na [endereço da Empresa Licitante], prestou para esta 

empresa/Entidade [Razão Social da Empresa Emitente do atestado], inscrita no CNPJ sob o Nº. [CNPJ 

da Empresa Emitente do atestado], situada no [endereço da Empresa Emitente do atestado], serviços 

dessa natureza (prestação de serviços de estruturação de departamento de tecnologia da informação). 

 

Atestamos ainda, que tais prestações estão sendo / foram executado(s) satisfatoriamente, não 

existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e 

responsabilidade com as obrigações assumidas. 

_________________________ 

Local e Data 

 

 

___________________________________________ 

[Nome do Representante da Empresa Emitente] 

 

 

 

Carimbo do CNPJ 
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