
EDITAL DE CONVITE Nº 011/2014, de 15 de julho de 2014. 

 

Dispõe sobre a abertura de licitação, na modalidade convite, para 

Fornecimento de serviços de internet com capacidade de 10Mb 

dedicado e simétrico. Fornecimento de sistema de gerenciamento 

de internet o qual deverá fornecer relatórios de acesso por usuário 

ou grupo de usuários bem como fornecer um ambiente gráfico 

para gerencia das permissões de acesso. Fornecer serviço de 

INTRANET com conexões em fibra óptica entre as secretarias 

municipais.  

 

     GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN, Prefeito Municipal 

de Novo Xingu - RS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações 

posteriores, torna público para conhecimento dos interessados que as 14:00 horas do dia 24 de julho de 

2014, na sala da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças da Prefeitura Municipal de Novo 

Xingu – RS, situada na Av. Emílio Knaak, 1.160 se reunirá a Comissão Permanente de Licitação, com 

a finalidade de receber documentação e propostas para a contratação de Fornecimento de serviços de 

internet com capacidade de 10Mb dedicado e simétrico. Fornecimento de sistema de gerenciamento de 

internet o qual deverá fornecer relatórios de acesso por usuário ou grupo de usuários bem como 

fornecer um ambiente gráfico para gerencia das permissões de acesso. Fornecer serviço de 

INTRANET com conexões em fibra óptica entre as secretarias municipais, conforme artigo 1º deste 

Edital. 

     Art. 1º - O objeto desta licitação refere-se à contratação 

Fornecimento de serviços de internet com capacidade de 10Mb dedicado e simétrico. Fornecimento de 

sistema de gerenciamento de internet o qual deverá fornecer relatórios de acesso por usuário ou grupo 

de usuários bem como fornecer um ambiente gráfico para gerencia das permissões de acesso. Fornecer 

serviço de INTRANET com conexões em fibra óptica entre as secretarias municipais conforme os 

seguintes itens em anexo I a este edital. 



     Art. 2º - As propostas serão recebidas pela Comissão Permanente 

de Licitações, no dia, hora e local mencionado no preâmbulo acima, em dois envelopes distintos, 

fechados contendo em sua parte externa e frontal a seguinte descrição: 

Prefeitura Municipal de Novo Xingu – RS. 

Edital de Convite nº 011/2014 

Envelope nº 001 – Documentos para habilitação 

Proponente: (Nome completo da empresa) 

Prefeitura Municipal de Novo Xingu – RS. 

Edital de Convite nº 011/2014 

Envelope nº 002 – Proposta Financeira 

Proponente: (Nome completo da empresa) 

O envelope nº 01 deverá conter: 

a) Prova de regularidade junto ao INSS; 

b) Prova de regularidade junto ao FGTS; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (no caso de 

empresa instalada no município); 

d) Cartão CNPJ, atualizado. 

e) prova de regularidade trabalhista, através da apresentação da 
certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT, podendo 
ser, também, a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 
conforme artigo 642-A, da Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT. 

O envelope nº 02 deverá conter: 

a) Proposta Financeira devidamente datada e assinada pelo 

representante da empresa, contendo os valores de cada item relacionado, em algarismos (R$) e por 

extenso. 

     Art. 3º - No julgamento e classificação das propostas será levado 

em consideração o critério de menor preço por item. 

     Parágrafo Único - Em caso de empate entre duas ou mais 

propostas financeiras adotar-se-á o critério do parágrafo 2º do artigo 45 da Lei 8.666/93. 



     Art. 4º - O pagamento será efetuado mensalmente até o 10º dia  

útil do mês subseqüente mediante apresentação da Nota Fiscal. 

     Art. 5º - As despesas da presente licitação correrão por conta de 

dotação orçamentária própria de cada Unidade. 

Art 6º  -  A entrega dos serviços será no centro administrativo e 
compartilhado com as demais secretarias. 

     Art. 7º - As empresas participantes deverão observar, além dos 

critérios estabelecidos nos artigos anteriores, o disposto nas alíneas abaixo: 

-  Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender a 
quaisquer das disposições do presente edital. 
     - Não será admitido, por qualquer motivo, modificação ou 
substituição das propostas ou quaisquer outros documentos, constantes nos envelopes entregues a 
Comissão de Licitação. 
     - Terão direito de usar a palavra, rubricar as propostas, reclamar, 
interpor recursos, assinar atas e contratos, os Licitantes, através de seus representantes legais, e os 
membros da Comissão de Licitação, estes dentro de suas competências. 
     - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, não serão admitidos 
à licitação os participantes retardatários. 
     - A Administração Municipal poderá revogar ou anular a 
Licitação mediante despacho fundamentado assinado pelo Prefeito sem obrigação de indenizar. 
     - Informações complementares poderão ser obtidas no endereço 
indicado para o recebimento dos envelopes com a documentação e proposta, em horário de expediente, 
ou pelo telefone 0xx54 3617 8051. 

Art. 7º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.  

    GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 15 de julho de 2014. 

 

GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se 
 
 MAICON MARTINELLI DURANTE 
 Secretario Municipal de Planejamento e Finanças 
 
 
 



EDITAL DE CONVITE Nº 011/2014 
ANEXO I   

Item 
 

Sub 
Item 

Discriminação Dos Serviços Quanti
dade 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01  
01.01 

Serviços de internet com capacidade de 10Mb 
dedicado e simétrico entregue no centro 
administrativo. 

  
10 

  

02  
02.01 
 
 
 
 
 
 
 
 

Software para Serviços de administração de 
internet. 
Cadastro: Usuários, grupos web, grupo de regras, 
controle de banda, pop up web, cota de utilização 
de trafego, perfil de usuário, sincronismo active 
directory. 
Configurações: Domínios, servidor DNS, 
Endereços ips, Hosts, rotas, Data/hora, Interfaces, 
Mensagem do dia, Redundância automática, 
balanceamento de carga, bloqueio de serviços 
criptografados, mensagem debloqueio. 
Proxy: Configurações, Grupos, Categorias, 
Intervalo de tempo e pesquisa por categoria. 
Firewall:  Configurações de regras, NAT, servidor 
virtual. 
E-mail:  Configurações, Getmail, Apelidos, Anti-
spam, Monitoramento, Webmail, Quarentena, 
restrições de envio. 
Monitor: Monitor online, Navegação, usuários 
online, fila de e-mail, getmail, acessos bloqueados. 
Relatórios: Acessos, e-mail, gráfico de consumo, 
e-mail arquivados,top sites mais acessados, top 
users que mais acessam internet, top trafego de 
navegação por usuário, acessos bloqueados, 
bloqueio de serviços criptografados, logins 
efetuados. 
Serviços adicionais: Servidor PPTP, Servidor 
dhcp, OPEN VPN, DDNS, atualizações 
automáticas, FTP. 

 
01 

  

03  
03.01 
 

Serviços de INTRANET 
Serviços de interligação entre as secretárias municipais 
com cabos ópticos. 

 
06 

 

  

                                           
                                            Carimbo e Assinatura da Empresa 

 

 


