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 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2020 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 

 

CONCESSÃO ADMINSTRATIVA DE REDE DE FIBRA ÓPTICA 

 

 

 O MUNICÍPIO DE NOVO XINGU / RS, neste ato representado pelo seu Prefeito 

Municipal, Sr. Jaime Edsson Martini, torna público que, no local, dia e horário abaixo 

especificados, a Administração estará recebendo os documentos de habilitação preliminar e as 

propostas das empresas interessadas em participar da presente licitação, do tipo MAIOR 

OFERTA GLOBAL, a qual se processará nos termos deste Edital e em conformidade com as 

disposições da Lei Federal n° 8.666/93, demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e 

com a Lei Municipal nº 974/2019. 

 

1. LOCAL, DATA E HORÁRIO: 

1.1 -      LOCAL: Sala do Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de 

Novo Xingu, localizada à Av. Emílio Knaak, nº 1160 – Centro. 

1.2 -      DATA: 03/09/2020. 

1.3 -      HORÁRIO: 08 horas e 30 minutos  

 

2. OBJETO: 

2.1 - Constitui objeto da presente licitação a concessão remunerada de bem público, em favor 

de pessoa jurídica de direito privado, selecionada na forma da legislação vigente e deste edital, 

destinada para exploração comercial de REDE DE CABOS DE FIBRA ÓPTICA, para fins de 

comercialização de sinal de internet e telefonia. 

2.2 - Ao término do prazo de vigência da concessão, o objeto da presente licitação, deverá ser 

restituído ao Município de Novo Xingu em bom estado de conservação e funcionamento.  

2.3 - Todas as despesas necessárias ao desenvolvimento das atividades comerciais com o uso 

do bem a ser concedido, bem como as licenças necessárias, serão de inteira responsabilidade 

do licitante vencedor. 

2.4 – O detalhamento do objeto a ser concedido, bem como das obrigações e responsabilidade 

da concessionária, estão dispostos no Termo de Referência, anexo I do presente Edital.  

 

2 – META 

2.1 - A meta principal da concessão é oferecer incentivo econômico que propicie a 

disponibilização de internet de alta velocidade à população que vive na zona rural do município, 

a começar pelas áreas mais populosas, contribuindo para a diminuição do êxodo rural, 

especialmente no que diz respeito à permanência dos jovens no campo e, por conseguinte, da 

sucessão familiar. Levou-se em consideração, na definição do objeto de investimento, a 

viabilidade técnica do empreendimento, especialmente no que diz respeito a escala possível de 

transmissão de dados e a longevidade do sistema. 



Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Novo Xingu 
 

                                                                                                                  

 

2.2 - A concessionária estará comprometida com o requisito de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade e aperfeiçoamento do empreendimento, nas condições 

estabelecidas neste edital. 

 

3 – PRAZO 

3.1 - A concessão de uso remunerada do bem público identificado no item 2, processar-se-á 

pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser 

prorrogado por igual período, na medida do interesse público e respeitadas as condições 

legais. 

 

4 - DO SUPORTE LEGAL 

4.1 - Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, assim como nas instruções, 

termos e condições contidas neste Edital e seus anexos. 

4.2 – Lei Municipal nº 974/2019, de 25/06/2019, que institui, no âmbito do Município de Novo 

Xingu, o “Programa Municipal de Fomento ao Acesso a Internet e a Telefonia Fixa no meio 

Rural”. 

4.3 - Será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas 

de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito 

municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação 

tecnológica, conforme Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações. 

 

5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

5.1 - Poderão participar do certame, interessados cujo ramo de atividade seja pertinente ao 

objeto desta licitação, legalmente autorizados a atuarem e que apresentarem a documentação 

solicitada no local, dia e horário informados no preâmbulo deste Edital e seus anexos. 

5.2 - Não poderão participar desta licitação, interessados: 

a) Cujos diretores, sócios, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, 

fiscais, consultivos, deliberativos ou administrativos que mantenham qualquer vínculo 

empregatício com o Município de Novo Xingu/RS; 

b) Que estejam suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar 

com o Município de Novo Xingu/RS; 

c) Que estejam sob processo de falência, recuperação judicial ou concordata, sob concurso de 

credores, em dissolução ou em liquidação; 

d) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública; 

e) Pessoas Jurídicas das quais participem, como sócio, gerente e diretores, os membros ou 

servidores de empresas públicas e sociedades de economia mista e demais entidades sob 

controle, direto ou indireto, do Poder Público. 

 

6 - DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E ALTERAÇÕES 
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6.1 - Além de todos os documentos previstos neste Edital, a empresa que pretender se utilizar 

dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 

e suas alterações, deverá apresentar, DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO, 

ENVELOPE Nº 01: 

6.1.1 - Declaração, firmada pelo responsável legal ou contador, de que se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, para a empresa que pretender se utilizar dos 

benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

disciplinados neste Edital (Anexo X). 

6.2 - Igualmente, as cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta 

até o limite estabelecido pela legislação em vigor, gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 

à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, e no art. 34, da 

Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, DENTRO DO ENVELOPE 

DE HABILITAÇÃO, declaração firmada pelo representante legal de que se enquadram no 

limite de receita referido acima, e todos os documentos previstos neste Edital. 

6.3 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao 

item 6.1 e 6.2, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, 

previstos neste Edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, 

que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada 

como vencedora do certame. 

6.4 - O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno 

porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 

restrição. 

6.5 - O prazo de que trata o item 6.3 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 

critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e 

durante o transcurso do respectivo prazo. 

6.6 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 6.3 ou nas condições 

previstas no item 6.5, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato Administrativo, ou revogar a licitação. 

 

7 – DA REPRESENTAÇÃO 

7.1 - As licitantes deverão apresentar-se junto à Comissão de Licitações, por meio de seu 

representante legal, ou por meio de procurador regularmente constituído, que, devidamente 

identificado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da 

representada. 

7.1.1 - Todos os documentos necessários para a licitação deverão ser apresentados por qualquer 

processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou por servidor da Prefeitura 

Municipal de Novo Xingu / RS, a vista dos originais, ou ainda emitidos via internet por meio 

de sites oficiais competentes, esses terão sua validação, pela Equipe de Apoio, condicionada à 

consulta aos meios eletrônicos.  
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7.1.2 - A identificação será realizada, por meio da apresentação de documento de identidade. 

7.1.3 - Se representada diretamente, por meio de proprietário ou sócio-administrador, deverá 

apresentar DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO:  

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores;  

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício;  

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

7.1.4 - Se representada por procurador, deverá apresentar:  

a) Instrumento público ou particular de procuração, esse com a firma do outorgante 

devidamente reconhecida em cartório, devendo constar a outorga de poderes para a prática de 

todos os atos inerentes à licitação, inclusive para desistência de recursos.  

Observação: O instrumento de mandato deverá estar acompanhado do ato de investidura do 

outorgante como representante legal da empresa.  

7.2 - É vedado a um mesmo procurador ou representante legal representar mais de um licitante, 

sob pena de afastamento do procedimento licitatório dos licitantes envolvidos. 

 

8 - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

8.1 - Os envelopes de habilitação e propostas serão recebidos e protocolados pela Comissão 

Permanente de Licitações e Compras até o dia, hora e local, mencionados no preâmbulo desta, 

em dois envelopes distintos, fechados, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 

MUNICÍPIO DE NOVO XINGU / RS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2020 

CONCORRÊNCIA – Nº 001/2020 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

CEP: 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

 

MUNICÍPIO DE NOVO XINGU / RS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2020 

CONCORRÊNCIA – Nº 001/2020 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 
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CNPJ: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

CEP: 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

 

8.2 - Os envelopes que não forem abertos contendo as respectivas propostas, serão devolvidos 

aos concorrentes inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação, 

devendo o licitante retirá-lo, após este período, no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de 

inutilização do envelope. 

 

9 - DA HABILITAÇÃO 

9.1 - No envelope n.º 01 deverão constar os seguintes documentos: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Certidão unificada de regularidade de débito previdenciário, com a Secretaria da Receita 

Federal e com a Procuradoria da Fazenda Nacional; 

c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra 

prova equivalente, na forma da lei; 

d) Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal de Novo Xingu e, se for o caso, de sua 

sede atual; 

e) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

g) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, com data de emissão não superior a (30) trinta dias da realização do certame; 

h) Certidão negativa de protestos expedida pelo Cartório competente da sede da empresa 

licitante; 

i) Declaração de pleno conhecimento do local de instalação da rede, e suas condições, relevo, 

topografia, composição do solo, infraestrutura e acessos viários, assinada pelo representante da 

empresa licitante, constante do Anexo IV; 

j) Declaração firmada pela licitante acerca da estrita observância do art. 7º inciso XXXIII da 

Constituição Federal, conforme Anexo V, sendo que a eventual revelação do descumprimento 

da regra acarretará imediata inabilitação ou desclassificação do certame, conforme a fase em 

que se encontre; 

k) Declaração expressa do responsável pela empresa licitante, de que a mesma não foi declarada 

inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, nos termos do inciso IV do art. 87 da 

Lei 8.666/93 e suas alterações e que não existem superveniências de fatos impeditivos para sua 

habilitação, conforme anexo VI; 

l) Declaração de responsabilidade ambiental, conforme anexo VII; 

m) Declaração plena aceitação dos termos do edital,  que aceita a concessão pelo prazo de 10 

(dez) anos, com possibilidade de prorrogação, que não integra seu corpo social, nem em seu 

quadro funcional, empregado público, membro comissionado de órgão direto ou indireto da 
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Administração Municipal, ou parlamentar de qualquer esfera da administração e que dispõe de 

condições técnicas e jurídicas para colocar em funcionamento o objeto proposto no prazo 

estipulado no edital, conforme modelo contido no Anexo VIII; 

n) Licença junto à Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, na categoria Serviço 

de Comunicação Multimídia – SCM; 

o) Licença para Serviços de Comunicação Multimídias – SeaC, emitida pela ANATEL; 

p) Licença para prestar Serviços de Telefonia Fixa – STFC, emitida pela ANATEL; 

q) Certidão Negativa de Débitos perante a ANATEL (Agencia Nacional de Telecomunicações); 

r) Projeto aprovado de compartilhamento de infraestrutura com a concessionária de energia 

local; 

s) Atestado de Visita, fornecido pela Prefeitura Municipal de Novo Xingu, assinado pela 

empresa licitante e por agente do município. 

 I – A visita deverá ser realizada até o terceiro dia útil anterior à data prevista para o recebimento 

dos documentos de habilitação e da proposta de preço, devendo ser agendada previamente, na 

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, através dos telefones (54) 

3210 8008 ou 54 3617 8051, a qual poderá ocorrer no horário das 8h30min às 11h30min e das 

13h30min às 17h30min, quando o responsável do Município acompanhará as empresas 

interessadas em obter o documento; 

II – A visita deverá ser realizada por representante legal da empresa, cuja comprovação deverá 

ser feita na data e horário agendado para a sua realização, através de carteira de identidade e os 

mesmos documentos listados nos itens 7.1.3 e 7.1.4 deste edital, porém, podendo serem 

apresentados fora de qualquer invólucro; 

III – Justifica-se a necessidade da visita em virtude do tipo de atendimento a ser realizado, 

totalmente em áreas rurais com relevo, vegetação e postes pertencentes ao município (199 

unidades), e de energia elétrica, pertencentes a concessionária (RGE), a serem vistoriados 

previamente para que não haja itens não verificados para formulação correta da proposta. 

t) Declaração de que possui em seu quadro funcional um ou mais profissionais técnicos 

treinados e aptos a implantar, configurar, testar, manter e dar suporte aos equipamentos das 

tecnologias ofertadas, sendo a comprovação do vínculo realizada mediante a apresentação de 

cópia autenticada da documentação abaixo, conforme a situação: 

I – Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 

II – Contrato Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente (se tratando de 

sócio ou diretor); 

u) Comprovação que a empresa possui em seu quadro funcional, profissional que realizou e foi 

aprovado em curso das normativas NR10 e NR 35, compatível com os objetos licitados; 

u.1) O vínculo com o profissional poderá ser comprovado mediante cópia do contrato social, 

registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho; 

v) Comprovante de responsabilidade técnica, mediante a apresentação de Certidão de registro 

de profissional responsável junto ao CREA; 

v.1) A comprovação do vínculo com o profissional pode se dar mediante contrato social, 

registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho; 
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y) Comprovação de capacidade técnica operacional pertinente e compatível com a execução do 

objeto desta licitação, através da apresentação de atestado, emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprobatório da capacidade operacional para prestação do serviço, objeto 

deste certame, em nome da proponente, acompanhada da respectiva Certidão de Acervo 

Técnico – CAT, emitida pelo Conselho de Classe.  

y.1) Os atestados deverão conter:  

I. Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço, ...);  

II. Local e data de emissão;  

III. Nome, cargo e a assinatura do responsável pela veracidade das informações. 

y.2 – Serão aceitos atestados de execução de obras de rede de internet com a utilização de fibra 

óptica e/ou de operação e manutenção. 

9.2 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou funcionário do Município, ou 

publicação na imprensa oficial. 

9.3 - As licitantes e respectivos representantes legais que omitirem impedimento à sua 

participação, na forma aqui estabelecida, poderão responder administrativa, civil e penalmente 

pelo ato, nos termos da legislação vigente. 

9.4 - Serão inabilitadas as empresas licitantes que não fornecerem todos os documentos exigidos 

ou, se estiverem ilegalmente formalizados, com vigência vencida ou em desconformidade com 

o edital, ressalvadas as hipóteses previstas na Lei Complementar 101/2006. 

 

10 - PROPOSTA 

10.1 - O ENVELOPE nº 02, relativo à proposta, deverá conter: 

10.1.1 - Proposta Financeira, conforme modelo do Edital (Anexo IX), em papel timbrado da 

empresa, ou com carimbo, datada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas folhas devem 

estar rubricadas e a última assinada pelo seu representante legal. A proposta deverá conter a 

descrição do objeto e o valor mensal a ser pago ao município em razão da concessão, expresso 

em reais, com até duas casas decimais após a vírgula. O prazo de validade da proposta não 

poderá ser inferior a 90 (noventa) dias e em caso de ausência desta informação, será considerado 

este prazo par fins de análise do documento. 

10.1.1.1 - A proposta deverá contemplar ainda: 

a) Valor de mensalidade aos assinantes para fornecimento de sinal de internet com velocidade 

de transferência de dados mínima de 10MB para download e 4MB para upload. O valor não 

poderá exceder R$ 69,90/mês para a velocidade mínima solicitada, conforme levantamento de 

valores de mercado; 

b) Valor de taxa de ligação/instalação para novos assinantes, o que deve considerar o valor total 

necessário para esta instalação, tal como roteadores, conectores e outros materiais necessários 

para a disponibilização do sinal necessário para o funcionamento da internet, excetua-se o custo 

com cabeamento que é contemplado no próximo item. Não poderá exceder o valor de R$ 200,00 

(duzentos reais); 
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c) O valor cobrado por metro linear de cabo de fibra ótica para instalação aos munícipes que 

estejam a uma distância de mais de 300 metros da rede principal não poderá exceder o valor de 

R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) /metro linear, apenas para a distância ultrapassada; 

d) Declaração de que os preços cobrados para os serviços relacionados à telefonia e internet, 

com pacotes de velocidade superiores a 10MB para download, serão compatíveis com os 

praticados no mercado. 

 

IMPORTANTE: Nos valores propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e 

indiretos, que eventualmente incidam sobre a execução das atividades, que correrão por conta 

do licitante. 

10.1.2 - Declaração do proponente de que se responsabiliza pela execução dos serviços e pela 

fiel observância ao Termo de Referência, bem assim que concorda com as especificações e 

detalhes previstos neste Edital, devidamente assinada pelo proponente ou seu procurador 

constituído. 

10.2 - Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 

previsão no Edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for 

conflitante com o instrumento convocatório. 

10.3 - Os preços apresentados devem ser considerados como resultado de todo o trabalho, 

refletindo todos os serviços, principalmente no que tange à responsabilidade de se cumprir a 

legislação em vigor, os preços com os equipamentos e insumos, mão de obra, materiais, 

responsabilidades civis, penais e fiscais, manutenção preventiva e corretiva dos bens, todos os 

impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

bem como os descontos porventura concedidos. 

10.4 – Os valores das mensalidades para os pacotes de 10MB de download e 4MB de upload 

poderão ter as suas mensalidades corrigidas monetariamente, anualmente, com base na variação 

do IGP-M / FGV (Índice Geral de Preços do Mercado da Fundação Getúlio Vargas), observada 

a compatibilidade com os preços praticados no mercado. 

 

11 - DA ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 

11.1 - Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Ultrapassar quaisquer dos valores fixados no item 10.1.1.1 alíneas “a”, “b” e “c” deste Edital; 

b) Apresentar proposta financeira, referente ao valor mensal a ser pago ao município em razão 

da concessão (item 10.1.1), inferior a R$ 400,00/mês; 

c) Apresentarem o mesmo Responsável Técnico que outra empresa licitante. 

 

12 - JULGAMENTO 

12.1 - Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 

e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93. 

12.2 - Esta Licitação é do tipo MAIOR OFERTA GLOBAL. 

12.3 - Para julgamento das propostas, será considerada vencedora a que, estando inteiramente 

de acordo com as especificações deste Edital, ofertar o MAIOR VALOR MENSAL nas 

condições previstas no subitem 10.1.1, respeitado o critério de aceitabilidade dos preços. 
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12.4 - O Município de Novo Xingu se reserva o direito de pedir novos detalhes em consequência 

das propostas apresentadas, assim como revogar ou anular a licitação, no todo ou em parte, ou 

transferi-la a seu critério, sem que, por esse motivo, os concorrentes tenham direito a qualquer 

indenização ou reclamação. 

12.5 - Caberá à Comissão de Licitação: 

a) Receber os envelopes da Documentação e Proposta na forma estabelecida neste Edital; 

b) Proceder à abertura dos envelopes contendo a Documentação, que será rubricada por todos 

os presentes, em todas as folhas; 

c) Examinar a documentação, nos termos deste Edital e da Lei nº 8.666/93, rejeitando a 

apresentada de maneira deficiente ou incompleta. Neste caso, o envelope nº 02, fechado e 

rubricado por todos os presentes, será devolvido ao interessado após a homologação do 

julgamento final da Concorrência objeto deste Edital; 

d) Uma vez abertos os envelopes da Documentação, após terem sido julgados habilitados ou 

rejeitados, na mesma sessão pública ou em sessão subsequente a ser designada, a Comissão 

Julgadora procederá a abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes 

habilitados, determinando que sejam lidas e rubricadas pelos presentes. Os envelopes contendo 

as propostas dos concorrentes inabilitados permanecerão fechados e, após rubricados, serão 

devolvidos; 

e) Lavrar atas circunstanciadas das sessões da licitação, que serão assinadas pelos membros da 

Comissão Julgadora e por todos os licitantes presentes, independente, de terem ou não sido 

julgados habilitados; 

f) No término dos seus trabalhos, no prazo de 05 (cinco) dias, a Comissão Julgadora elaborará 

o relatório final, concluindo, formal e explicitamente, com a recomendação da licitante 

vencedora, assim considerada a empresa que tiver apresentado a maior nota do somatório dos 

critérios estabelecidos neste Edital, podendo, ainda, quando julgar conveniente, propor a 

revogação ou anulação da concorrência, dentro do prazo, justificando a proposição; 

g) Se julgar conveniente, a Comissão de Licitações poderá propor a suspensão da licitação, em 

qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as 

diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, internamente, 

pré-estabelecendo data e hora para divulgação preliminar do resultado da etapa que estiver em 

julgamento; 

h) Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, baseada nas 

ofertas dos demais licitantes. 

 

13 – CRITÉRIO DE DESEMPATE 

13.1 - Como critério de desempate, será assegurada preferência para as microempresas, 

empresas de pequeno porte e cooperativas, que atenderem aos itens 6.1 e 6.2 deste Edital.  

13.1.1 - Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou 

inferiores em até 10% (dez por cento) à proposta de maior valor.  
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13.1.2 - A situação de empate somente será verificada depois de ultrapassada a fase recursal da 

proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo 

do recurso interposto.  

13.2 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:  

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de 

menor valor, poderá apresentar, no prazo de até 02 (dois) dias, nova proposta, por escrito, 

superior àquela considerada, até então, de maior preço, situação em que será declarada 

vencedora do certame.  

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da 

alínea anterior, não apresentar nova proposta, superior à de maior preço, será facultada, pela 

ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 

remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.1 e 6.2 deste Edital, a apresentação 

de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item. 

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas 

com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas 

para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.  

13.3 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa satisfizer as 

exigências do item 5.2 deste Edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 

proposta originariamente de maior valor.  

13.4 - As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato 

público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 

 

14 - RECURSOS 

14.1 - Dos atos da Administração decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93, cabem neste 

processo licitatório: 

14.1.1 - Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura 

da ata, nos casos de: 

a) habilitação e inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 

d) nos demais casos previstos na lei 8.666/93. 

14.1.2 - Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, na 

hipótese de decisão por declaração de inidoneidade. 

14.2 - O recurso previsto no item 14.1.1, letras 'a' e 'b' terá efeito suspensivo, e os demais terão 

efeito apenas devolutivo. 

14.3 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 

recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse 

mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados. 

14.4 - Os recursos previstos neste edital deverão ser datilografados ou digitados, devidamente 

fundamentados e assinados por representante legal da licitante concorrente ou procurador 

devidamente habilitado, não sendo conhecidos aqueles interpostos intempestivamente. 
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15 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

15.1 - O Prefeito, à vista do resultado do julgamento da licitação, decorridos 5 (dias) dias úteis 

da data que o mesmo foi proferido, não havendo interposição de recursos, homologará o 

resultado do presente certame licitatório. 

15.2 - Será adjudicada à licitante classificada em primeiro lugar. 

15.3 - Logo após a homologação da licitação, os proponentes vencedores serão notificados, para 

assinatura de contrato de Concessão de Uso dos bens públicos. 

15.4 - Ocorrendo desatenção à notificação, a que se refere o item anterior, no prazo nela 

estipulado, o Prefeito convocará os licitantes remanescentes, segundo a ordem de classificação, 

para que o façam nas mesmas condições e prazo do licitante vencedor, nos termos do artigo 64, 

§ 2º, da Lei Federal 8.666/93, se não preferir revogar a licitação. 

15.5 - Na hipótese da convocação dos licitantes remanescentes, restando infrutífera a 

negociação, revogar-se-á a licitação. 

 

16 - DA CONCESSÃO 

16.1 - A assinatura do contrato de Concessão de Uso dos bens públicos, ocorrerá no prazo de 5 

(cinco) dias úteis a contar da data da convocação para assinatura, junto a Prefeitura Municipal 

de Novo Xingu / RS. 

16.2 - O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, se no seu transcurso, houver 

requerimento fundamentado e justificado, do proponente vencedor e ser aceito pela 

Administração Municipal. 

16.3 - É parte integrante deste Edital, a minuta do contrato que será firmado com a proponente 

vencedora, o qual dispõe de outras normas e obrigações inerentes a esta licitação. 

16.4 - O prazo máximo para disponibilização da rede de internet aos munícipes contemplados 

pelo Programa, será de 60 (sessenta) dias. 

 

17 - OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE 

I – Permitir que a CONCESSIONÁRIA faça adaptações necessárias à sua utilização com o fim 

colimado neste edital, desde que aprovadas pela Administração Municipal; 

II - Ao término do contrato, os novos equipamentos e/ou instalações inseridos pela 

concessionária deverão permanecer como integrantes do bem público concedido, não podendo 

serem removidos. 

 

18 - OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

I – Fornecer sinal de internet à rede, instalando o serviço aos moradores, nas condições 

dispostas neste edital, em, no máximo, 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato; 

II - Manter os bens e equipamentos em perfeitas condições de uso e conservação; 

III - Respeitar especificamente os ramos de atividades liberados para exploração, permitindo 

que o município, de forma compartilhada, use a rede para outras espécies de serviços; 

IV – A empresa fica responsabilizada pela implantação e manutenção de sistema de canais 

multimídia para a Prefeitura Municipal - TVC ou similar, compatíveis com a licença para 
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Serviços de Comunicação Multimídias – SeaC, emitida pela ANATEL e que trafegarão pela 

rede a ser concedida: 

a) A concessionária terá um prazo de, no máximo, 120 (cento e vinte) dias para efetivar 

a implantação, a contar da data do requerimento efetuado pela Administração e após 

uma eventual necessidade de projeto técnico aprovado e autorizado pelos órgãos 

competentes; 

b) O projeto do sistema será concebido em conjunto, Administração Municipal e 

concessionária, podendo a Administração contratar profissional para assessorar e/ou 

responsabilizar-se pela confecção do mesmo; 

c) A concessionária não poderá cobrar qualquer valor pela prestação desse serviço, 

para implantação/instalação/manutenção ou para o acesso aos canais, estando estes 

inclusos na sua reponsabilidade; 

d) Os custos com a infraestrutura necessária, inclusos os equipamentos de geração e 

transmissão das imagens, serão de responsabilidade da Administração Municipal; 

e) Os equipamentos de recepção ficarão por conta dos interessados. 

V – Responsabilizar-se por todos os ônus, direitos ou obrigações, vinculados à legislação 

tributária, trabalhista, previdenciária, securitária, fiscais, quer sejam eles municipais, estaduais 

ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua 

responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer 

comprovantes de pagamento e quitação; 

VI – Não terceirizar os serviços autorizados à exploração, ou seja, internet e telefonia; 

VII - Responsabilizar-se integralmente pela manutenção da rede, inclusive pela supressão de 

vegetação ou quaisquer outros serviços necessários a preservação de seu bom estado de 

conservação; 

VIII - Solicitar autorização prévia da municipalidade para modificação ou ampliação das 

benfeitorias existentes no imóvel; 

IX - Os equipamentos e materiais necessários para a prestação dos serviços pela empresa 

CONCESSIONÁRIA serão de responsabilidade exclusiva da mesma, devendo os mesmos 

obedecer às normas da legislação pertinente; 

X - A CONCESSIONÁRIA no desenvolvimento das suas atividades não poderá alterar ou 

remover qualquer parte que compõe a estrutura da rede, sem expressa autorização do 

CONCEDENTE; 

XI - No término da vigência do Contrato, entregar os bens em perfeitas condições de uso; 

XII - Fica expressamente vedada à concessionária a cessão, transferência, fusão, cisão ou 

incorporação total, do objeto da presente concessão; 

XIII – Cumprir com as determinações estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, relativas à 

segurança e medicina do trabalho; 

XIV – Responsabilizar-se pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à Administração 

Municipal de Novo Xingu, ao meio ambiente e/ou a terceiros em decorrência da execução de 

suas atividades, respondendo por si e por seus sucessores; 

XV – Manter, durante todo o período contratual, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação estabelecidas neste Edital. 
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XVI – Realizar por sua conta todos os investimentos necessários para o desenvolvimento das 

atividades; 

XVII – Responsabilizar-se pelo pagamento de aluguel/compartilhamento, referente aos postes 

utilizados para dar suporte à rede, pertencentes a concessionária de energia elétrica e de 

quaisquer outras despesas similares. 

 

19 - SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

19.1 - Recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, conforme o prazo 

estabelecido na notificação, e/ou o descumprimento das normas contratuais ou do edital, 

sujeitará a aplicação, isolada ou conjuntamente, das seguintes penalidades: 

19.1.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o CONCEDENTE poderá aplicar a 

CONCESSIONÁRIA, as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Suspensão ao direito de licitar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

c) Declaração de inidoneidade, com fulcro no Capítulo IV, seção II, da Lei nº 8666/93 e Lei 

10.520/2002. 

19.2 - A penalidade de advertência será aplicada em caso de infrações cometidas que 

prejudiquem a lisura do processo licitatório ou que venham a causar dano ao CONCEDENTE 

ou a terceiros. 

19.3 - A penalidade de suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de 

contratar com a Administração será aplicada nos seguintes casos: 

a) fizer declaração falsa; 

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa; 

c) não mantiver as condições propostas; 

d) falhar ou fraudar na execução do contrato, injustificadamente; 

e) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

f) descumprir prazos e condições previstas neste instrumento. 

19.4 - A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração 

pública, será aplicada nos casos em que o CONCEDENTE após análise dos fatos, constatar que 

a CONCESSIONÁRIA praticou falta grave. 

19.5 - As penalidades poderão ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente, nos termos do 

art. 87 da Lei n° 8.666/93 e artigo 7º, da Lei n. 10.520/02. 

19.6 - Extinguir a concessão, nos casos e nas formas previstos neste edital. 

19.7 - Na aplicação dessas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido 

o contraditório e a ampla defesa. 

19.8 - Além das penalidades acima citadas a CONCESSIONÁRIA ficará sujeita ao 

cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONCEDENTE. 

20 - RESCISÃO CONTRATUAL 

20.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará sua rescisão 

administrativa, nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, com as 

consequências previstas no artigo 80 da referida Lei, sem que caiba à empresa contratada direito 

a qualquer indenização. 
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20.2 - A rescisão contratual poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII e 

XVII do artigo 78; 

b) Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo 

licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração; 

c) Judicial, nos termos da legislação. 

20.3 - A aplicação das penalidades previstas no item 16 não eximirão a CONCESSIONÁRIA 

da restituição aos cofres públicos dos danos causados à Administração Pública em face a 

inexecução total ou parcial do objeto. 

 

21 - DIREITO DE RESERVA 

21.1 - O Município reserva-se no direito de revogar a licitação no caso de conveniência 

administrativa ou em nome do interesse público, e no de anular a licitação nos casos previstos 

em lei, ressalvando-se apenas o direito do contratado ou proponente à indenização nos casos e 

na forma previstos na Lei n. 8.666/93. 

 

22 - PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

22.1 - Após esgotados todos os prazos para recursos, nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93, a 

Administração, no prazo de até 5 (cinco) dias, convocará o vencedor para assinar Contrato de 

Concessão de Uso sobre bem imóvel. 

22.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, 

desde que seja feito de forma motivada, e durante o transcurso do prazo constante do item 

anterior. 

22.3 - Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o Contrato de Concessão de Uso, a 

Administração poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do instrumento, em iguais condições propostas pelo 1º classificado, ou então, 

revogará a licitação, sem prejuízo de aplicação das penalidades previstas pelos arts. 81 e 87 de 

Lei nº 8.666/93. 

 

23 - IMPUGNAÇÃO DO PRESENTE EDITAL 

23.1 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade ou 

nulidade relativas à aplicação da Lei Federal nº 8.666/93, devendo protocolar a impugnação 

junto à Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, endereçado para o Departamento 

de Licitações e Compras, até 05 (cinco) dias úteis antes da data estabelecida para a entrega dos 

documentos, devendo a Comissão de Licitações julgar e responder a impugnação em até 03 

(três) dias úteis. 

 

24 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1 - A empresa licitante deverá manter as atividades pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos 

ininterruptos contados da assinatura do contrato, ressalvado o prazo estipulado para o seu início. 

24.2 - A fiscalização das atividades desenvolvidas pela licitante vencedora será exercida pelo 

Município de Novo Xingu, através do órgão competente. 
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24.3 - A inabilitação da licitante em qualquer das fases do procedimento licitatório importa 

preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. 

24.4 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições 

deste Edital. 

24.5 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentação e 

propostas exigidas no Edital e não apresentadas na reunião de recebimento. 

24.6 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificação ou substituição das propostas ou 

qualquer outro documento. 

24.7 - Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos 

e assinar atas, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão 

Julgadora. 

24.8 - Uma vez iniciada a sessão, não serão admitidos concorrentes retardatários. 

24.9 - Em caso de desistência da empresa vencedora da presente licitação, o Município, a 

critério do Chefe do Poder Executivo Municipal, poderá aplicar qualquer das sanções previstas 

pelo art. 87 da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo das previstas no item 16 deste edital, naquilo em 

que for aplicado. 

24.10 - Do Contrato de Concessão de Uso, a ser assinado com a licitante vencedora deverão 

constar, obrigatoriamente, as hipóteses de rescisão previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, além 

da previsão de que, será considerado rescindido caso a empresa cesse suas atividades antes de 

transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos do início do funcionamento ou não cumpridas as 

disposições de que trata este edital. 

24.11 - A participação no presente certame importará na aquiescência formal, tácita e 

incondicional da empresa a todos os termos contidos no presente edital, seus respectivos 

anexos, bem como às normas legais vigentes. 

24.12 - As despesas com consumo de energia elétrica, água potável e demais custos de 

manutenção do imóvel objeto do presente incentivo industrial/comercial, serão suportadas 

exclusivamente pela licitante vencedora, sem direito, em hipótese alguma a ressarcimento 

posterior. 

24.13 - Em qualquer ocasião, antecedendo a data fixada para apresentação dos documentos, a 

Comissão de Licitações ou o Município de Novo Xingu, poderá, por sua iniciativa ou em 

consequência de respostas fornecidas a solicitações de esclarecimentos, modificar o edital, 

observando o disposto no § 4º, do art. 21, da Lei nº 8.666/93, quando for o caso. 

24.14 - Fica eleito o Foro da Comarca de Constantina/RS para dirimir eventuais litígios 

decorrentes da aplicação deste Edital e dos atos supervenientes, com exclusão de qualquer outro 

por mais privilegiado que seja. 

24.15 - Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Novo Xingu, de 

segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h, na sala do Departamento 

de Licitações e Compras, pelo telefone (54) 3210-8008 ou pelo e-mail 

licitacoes@novoxingu.rs.gov.br. 
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1. OBJETIVO 

 

O presente Termo de Referência tem como finalidade prestar informações, dados, 

especificações técnicas, e esclarecimentos necessários para suprir e embasar tecnicamente a 

etapa de concessão da rede de atendimento com fibra óptica da área rural do município de Novo 

Xingu. 

 

1.1. Obrigações da Administração Pública 

A Administração Pública de Novo Xingu fará a concessão da rede com cabos de fibra 

óptica, composta pelos itens listados a seguir, inclusive com seus quantitativos. Os mapas das 

rotas por onde passa a rede, partindo da sede do município, passando pelas comunidades rurais, 

até a divisa com os municípios de Sarandi, Rondinha e Constantina, encontram-se anexos ao 

Edital de Concorrência nº 001/2020. 

 

1.2. Obrigações da Empresa 

A empresa vencedora do certame da Concessão Onerosa da rede de fibra óptica deverá: 

 Receber e zelar pelo bem concedido; 

 Possuir o seu próprio datacenter/POP, instalado no município; 

 Implantar e dar manutenção dentro das normas de mercado, da rede de fibra óptica para 

o backbone rural; 

 A conexão entre o Datacenter e o início da rede de backbone rural é de responsabilidade 

da empresa contratada, atendendo os níveis de qualidade presente nesse termo de 

referência; 

 Atendimento de toda a demanda de conexão de internet e telefonia da área rural, com 

parâmetros de qualidade e valores de serviço iguais ou abaixo aos prestados na área 

urbana do município, respeitando ainda os limites de preços constantes no Edital de 

Concorrência nº 001/2020; 

 Aplicação de GPON/FTTH; 

 A empresa deverá prestar o serviço de manutenção preventiva e corretiva de todos os 

itens que compõem a rede; 

 Assessorar o município na implantação e operacionalização de canais multimídia, do 

tipo TVC ou similar, em compartilhamento da rede, durante todo o período da 

concessão. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

O processo de inclusão digital exige esforços concentrados com foco na democratização 

dos meios de acesso à informação e ao conhecimento. 

Para o atendimento dessa demanda, a Prefeitura Municipal de Novo Xingu desenvolveu 

este projeto, que disponibiliza a infraestrutura de comunicação na área rural do município, 

baseada em tecnologias consolidadas e padronizadas, que apresentam características de 

flexibilidade, simplicidade, mobilidade, eficiência e longevidade, proporcionando comodidade, 
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atendimento às necessidades dos moradores e, ainda, um custo de implantação dentro da 

capacidade financeira do município. 

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

de suportar diversas tecnologias de voz e dados, 100% em fibra óptica, e preparada para as 

novas demandas. 

Temos a necessidade da conexão dos produtores rurais, para viabilizar a sua conexão 

para acesso a sistemas, principalmente a Nota Fiscal eletrônica, que passará a ser uma exigência 

do governo estadual. Devido a precariedade dos serviços de comunicação no interior do 

município, se faz necessário esse fomento através da Administração Municipal. 

Essa infraestrutura ainda permitirá a evolução e valores mais atrativos aos munícipes, 

para os serviços de telefonia fixa, pois a infraestrutura permitirá esse serviço em alta qualidade 

e disponibilidade. 

Da mesma forma, a Administração Municipal fará uso da estrutura tecnológica 

disponível para a criação de canais multimídia, a fim de levar informações de interesse para a 

comunidade de uma forma mais rápida e eficiente. Para tanto, a empresa que obterá o direito à 

concessão, ficará responsabilizada em fornecer assessoria para a implantação do sistema tipo 

TVC ou similar, bem como deverá realizar a manutenção do mesmo, deixando-o em condições 

de ser operacionalizado. Por outro lado, o município será o responsável pelos custos com a 

infraestrutura adicional, pela produção de conteúdo, da eventual necessidade de contratação dos 

profissionais necessários para a confecção do projeto e demais despesas inerentes a consecução 

do objeto. 

 

3. MODELO TECNOLÓGICO  

 

As informações a seguir têm por finalidade descrever as principais características da 

estrutura mínima a ser implantada pela empresa que irá atender a concessão, com serviços 

multimídia na área rural do município de Novo Xingu. Todo o projeto desenhado vem de 

encontro a oferecer uma estrutura adequada e alinhada com as melhores práticas de telecom. 

 

3.1. Características de Rede Externa 

O sistema proposto, para atender a transmissão de voz e dados com alta capacidade, 

utilizando fibra óptica em toda a extensão, indicamos a utilização de GPON/FTTH, pois reduz 

a utilização de vias das fibras e possui uma gama muito grande de recursos. 

 

3.1.1. Sistema GPON/FTTH 

FTTH (acrônimo de Fiber-to-the-Home - Fibra para o lar) é a interligação de residências 

através de fibras ópticas para o fornecimento de serviços de TV digital, sistemas de segurança 

e videomonitoramento, acesso à Internet e telefonia. A fibra óptica é levada até as residências 

ou prédios públicos, em substituição aos cabos de cobre ou cabos coaxiais ou par metálico. As 

residências são conectadas a um ponto de presença da operadora de serviços de 

telecomunicações. O FTTH é a tecnologia banda larga para o mercado de massa do futuro. O 
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FTTH possibilitará o transporte simultâneo de uma série de serviços, tais como internet com 

acesso muito mais rápido, telefonia e televisão, através de uma única fibra óptica. 

Rede óptica passiva (PON) é uma rede óptica ponto-multiponto que viabiliza o 

compartilhamento de uma única fibra óptica entre diversos pontos finais (os usuários). Não 

existem elementos ativos entre o equipamento do provedor de acesso OLT e o CPE (ONU) 

instalado junto ao equipamento de aplicação do usuário. Desta forma, esta solução provê uma 

clara economia nos custos de operação, manutenção e implementação. Também a solução PON 

pode ser implementada por uma fração dos custos das redes ópticas ponto-a-ponto tradicionais. 

O sinal óptico é transmitido pelo OLT, através de uma de suas portas PON, por uma 

única fibra. A essa fibra são feitas derivações através do uso de divisores ópticos passivos 

(Splitters), para conectá-la às ONU's. Cada ONU transmite e recebe um canal óptico 

independente e disponibiliza para os usuários finais alocação dinâmica de banda entre 1Mbit/s 

e 1Gbit/s, para as aplicações de voz, dados e vídeo. 

A distância permitida tecnicamente, entre a OLT e a ONU, é de 20 quilômetros. 

 

3.2.2 Representação Gráfica de uma rede GPON/FTTH  

Segue abaixo uma figura representativa da rede GPON/FTTH com as suas 

possibilidades. Os splitters (os triângulos no bloco de rede de acesso da Figura 3.1), são 

elementos passivos de rede, que podem dividir os sinais em capacidades de 1:2, 1:4, 1:8 e 1:16. 

Para exemplificar, num splitter 1:8, ele transforma 1 (uma) entrada em 8 (oito) saídas. 

 
Figura 3.1 – Estrutura do Sistema GPON/FTTH 

 

3.2. Fibra Óptica 

Em virtude das suas características, as fibras ópticas apresentam várias vantagens sobre 

os sistemas elétricos, como dimensões reduzidas, capacidade para transportar grandes 

quantidades de informação (dezenas de milhares de conversações num par de fibra). Atenuação 

muito baixa, o que permite grandes espaçamentos entre repetidores, com distância entre 

repetidores superiores a algumas centenas de quilômetros. Imunidade às interferências 

eletromagnéticas. Custo cada vez mais baixo e uma das suas grandes vantagens, de ser um 

material dielétrico, ou seja, não conduz descargas atmosféricas para dentro da residência ou 

central. 
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3.2.1. Rede de Acesso 

Para fazer a conexão entre o Datacenter e os pontos de atendimento deverá ser utilizado 

meio de transmissão 100% em fibra óptica, na estrutura de FTTH (Fiber To The Home), com 

fibra ponta a ponta. 

 

4. ÁREAS ATENDIDAS COM O TRAÇADO DA FIBRA  

Na próxima figura mostramos uma visão geral dos traçados atendidos.  

 

 
Figura 4.1 – Traçado Geral 

 

Na Figura 4.1 temos o modelo de como é a rota de fibra partindo da sede do município 

e passando pelas comunidades rurais.  

 

5. Considerações Finais 

 

A Concessionária será a responsável pela obtenção de permissão para poda de árvore 

ou roçada e execução dessas, durante todo o período de concessão. Além de respeitar as normas 

NR 10, 18 e 35 com a comprovação da distribuição e uso dos EPIs e EPCs para a elaboração 

das atividades previstas. 
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ANEXO II  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2020 

EDITAL DE CONCONCORRÊNCIA Nº 001/2020 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DO BEM DESTINADO À CONCESSÃO 

 

 Rede de fibra óptica composta por: 

a) 33.800 metros de cabo AS120 12 FO  

b) 461 abraçadeiras ajustáveis para poste – BAP2 

c) 461 isoladores roldanas 72 x 72 

d) 461 suportes para isolador - SIR  

e) 880 alças pré formadas para cabo óptico aplicação 6,40/7,40 

f) 63 caixas de atendimento  óptico FTTH P/16A FIBRAS (CTO) 

g) 17 caixas de emenda óptica 144 FO C/ 2 Bandejas 24 

h) 78 cruzetas para ancorar sobra de Cabos – escolta 550mm 

i) 150 suportes Roldana plástica 4 Vias preta RP4 

j) 24.000 metros de cabo óptico flat DROP 1 FO – SM 

k) 199 postes de eucalipto com tratamento em autoclave – com garantia de 15 anos 
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ANEXO III  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2020 

EDITAL DE CONCONCORRÊNCIA 001/2020 

 

MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO 

 

O MUNICÍPIO DE NOVO XINGU, pessoa jurídica de interesse público interno, com Sede 

na Avenida Emílio Knaak, nº 1160, Centro, em Novo Xingu – RS, inscrito no CNPJ sob o nº 

04.207.526/0001 – 06, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JAIME EDSSON 

MARTINI, doravante denominado de CONCEDENTE, e, do outro lado, a empresa 

______________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

nº_________, com sede na __________, neste ato representada por ____________________ 

doravante denominada de CONCESSIONÁRIA, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 

e no PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 

001/2020, firmam este ato, nos termos das cláusulas que seguem e que são aceitas pelas partes, 

vinculando-se, mesmo que não transcritas neste ato, todas as cláusulas e condições do edital de 

abertura do certame:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto deste ato a outorga de concessão de uso de bem 

público, destinado para exploração comercial, autorizada pela Lei Municipal nº 974/2019, de 

25 de junho 2019, consistente em uma rede de cabos de fibra óptica, construída a partir da Sede 

do Município, estendendo-se na direção norte, até o limite com os municípios de Sarandi, 

Rondinha e Constantina, compreendendo: 

a) 33.800 metros de cabo AS120 12 FO  

b) 461 abraçadeiras ajustáveis para poste – BAP2 

c) 461 isoladores roldanas 72 x 72 

d) 461 suportes para isolador - SIR  

e) 880 alças pré formadas para cabo óptico aplicação 6,40/7,40 

f) 63 caixas de atendimento  óptico FTTH P/16A FIBRAS (CTO) 

g) 17 caixas de emenda óptica 144 FO C/ 2 Bandejas 24 

h) 78 cruzetas para ancorar sobra de Cabos – escolta 550mm 

i) 150 suportes Roldana plástica 4 Vias preta RP4 

j) 24.000 metros de cabo óptico flat DROP 1 FO – SM 

k) 199 postes de eucalipto com tratamento em autoclave – com garantia de 15 anos 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Toda e qualquer benfeitoria, modificação e/ou adequação no bem 

objeto da presente concessão, somente poderá ser executada após prévia e expressa aprovação 

e consentimento do Município, mediante requerimento devidamente protocolado pela 

CONCESSIONÁRIA.  

Parágrafo Único – A CONCEDENTE disponibilizará a rede nova, recentemente construída. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA – A CONCESSIONÁRIA poderá adquirir e instalar materiais e 

equipamentos destinados à manutenção ou modernização da rede, sendo que os mesmos, após 

o término do prazo de concessão, serão incorporados a mesma, não podendo ser removidos.  
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CLÁUSULA QUARTA - A CONCESSIONÁRIA não poderá utilizar o bem concedido neste 

ato, para fins adversos ao definido no objeto, sem que antes haja a autorização por parte do 

CONCEDENTE, que analisará o interesse público das finalidades.  

 

CLÁUSULA QUINTA – O CONCEDENTE nomeará um responsável pela fiscalização e o 

acompanhamento da execução dos serviços, objeto deste Contrato.  

 

CLÁUSULA SEXTA - O presente ato terá vigência pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da 

data de assinatura do contrato, podendo ser renovado por igual período, na medida do interesse 

público e respeitadas as condições legais. 

§ 1º - Ao término do período de vigência da concessão de uso, o bem com todos os seus 

acessórios deverão ser restituídos ao CONCEDENTE, sem qualquer direito a retenções e/ou 

indenizações.  

§ 2º - Em caso de rescisão contratual antes do término do período da concessão, a 

CONCESSIONÁRIA deverá liberar imediatamente o bem, independentemente de Notificação 

Judicial ou Extrajudicial, não cabendo ao CONCEDENTE indenizar as benfeitorias realizadas.  

§ 3º - Ocorrendo abandono, encerramento das atividades comerciais, falência ou concordata, 

antes do término do prazo ou a transferência a terceiros do empreendimento, poderá o 

CONCEDENTE retomar imediatamente o bem, sem direito à indenização.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - Todas as despesas decorrentes da instalação, funcionamento e 

manutenção da rede, bem como os tributos municipais, estaduais e federais incidentes, correrão 

por conta da CONCESSIONÁRIA.  

 

CLÁUSLA OITAVA – A CONCESSIONÁRIA pagará o valor de R$ ............ mensais pela 

concessão, de acordo com a proposta vencedora do Edital de Concorrência nº 001/2020. 

Parágrafo Único – Esse valor será corrigido monetariamente, no mês de janeiro de cada ano, 

com base na variação do IGP-M / FGV (Índice Geral de Preços do Mercado da Fundação 

Getúlio Vargas), referente ao período compreendido a partir da última atualização. 

 

CLÁUSULA NONA - São, ainda, obrigações da CONCESSIONÁRIA:  

I – Fornecer sinal de internet à rede, instalando o serviço aos moradores, nas condições 

dispostas neste edital, em, no máximo, 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato; 

II - Manter os bens e equipamentos em perfeitas condições de uso e conservação; 

III - Respeitar especificamente os ramos de atividades liberados para exploração, permitindo 

que o município, de forma compartilhada, use a rede para outras espécies de serviços; 

IV – A empresa fica responsabilizada pela implantação e manutenção de sistema de canais 

multimídia para a Prefeitura Municipal - TVC ou similar, compatíveis com a licença para 

Serviços de Comunicação Multimídias – SeaC, emitida pela ANATEL e que trafegarão pela 

rede a ser concedida: 

a) A concessionária terá um prazo de, no máximo, 120 (cento e vinte) dias para efetivar 

a implantação, a contar da data do requerimento efetuado pela Administração e após uma 

eventual necessidade de projeto técnico aprovado e autorizado pelos órgãos competentes; 
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b) O projeto do sistema será concebido em conjunto, Administração Municipal e 

concessionária, podendo a Administração contratar profissional para assessorar e/ou 

responsabilizar-se pela confecção do mesmo; 

c) A concessionária não poderá cobrar qualquer valor pela prestação desse serviço, para 

implantação/instalação/manutenção ou para o acesso aos canais, estando estes inclusos na sua 

reponsabilidade; 

d) Os custos com a infraestrutura necessária, inclusos os equipamentos de geração e 

transmissão das imagens, serão de responsabilidade da Administração Municipal; 

e) Os equipamentos de recepção ficarão por conta dos interessados.          

V – Responsabilizar-se por todos os ônus, direitos ou obrigações, vinculados à legislação 

tributária, trabalhista, previdenciária, securitária, fiscais, quer sejam eles municipais, estaduais 

ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua 

responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer 

comprovantes de pagamento e quitação; 

VI – Não terceirizar os serviços autorizados à exploração, ou seja, internet e telefonia; 

VII - Responsabilizar-se integralmente pela manutenção da rede, inclusive pela supressão de 

vegetação ou quaisquer outros serviços necessários a preservação de seu bom estado de 

conservação; 

VIII - Solicitar autorização prévia da municipalidade para modificação ou ampliação das 

benfeitorias existentes no imóvel; 

IX - Os equipamentos e materiais necessários para a prestação dos serviços pela empresa 

CONCESSIONÁRIA serão de responsabilidade exclusiva da mesma, devendo os mesmos 

obedecer às normas da legislação pertinente; 

X - A CONCESSIONÁRIA no desenvolvimento das suas atividades não poderá alterar ou 

remover qualquer parte que compõe a estrutura da rede, sem expressa autorização do 

CONCEDENTE; 

XI - No término da vigência do Contrato, entregar os bens em perfeitas condições de uso; 

XII - Fica expressamente vedada à concessionária a cessão, transferência, fusão, cisão ou 

incorporação total, do objeto da presente concessão; 

XIII – Cumprir com as determinações estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, relativas à 

segurança e medicina do trabalho; 

XIV – Responsabilizar-se pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à Administração 

Municipal de Novo Xingu, ao meio ambiente e/ou a terceiros em decorrência da execução de 

suas atividades, respondendo por si e por seus sucessores; 

XV – Manter, durante todo o período contratual, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação estabelecidas neste Edital. 

XVI – Realizar por sua conta todos os investimentos necessários para o desenvolvimento das 

atividades; 

XVII – Responsabilizar-se pelo pagamento de aluguel/compartilhamento, referente aos postes 

utilizados para dar suporte à rede, pertencentes a concessionária de energia elétrica e de 

quaisquer outras despesas similares; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - Em caso de dissolução ou qualquer ato superveniente que signifique 

a dissolução da CONCESSIONÁRIA, o bem reverterá ao domínio público, que promoverá a 

adequada destinação do patrimônio com vistas à preservação do interesse público e social.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A CONTRATADA reconhece os direitos do 

CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa, previstos nos artigos 77 e 78 da Lei 

Federal nº. 8.666/93. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Se a empresa concessionária ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a contratação, comportar-se 

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeita às seguintes penalidades: 

11.1 - Descumprimento das normas contratuais, sujeitará a aplicação, isolada ou conjuntamente, 

das seguintes penalidades: 

11.1.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o CONCEDENTE poderá aplicar a 

CONCESSIONÁRIA, as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Suspensão ao direito de licitar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

c) Declaração de inidoneidade, com fulcro no Capítulo IV, seção II, da Lei nº 8666/93 e Lei 

10.520/2002. 

11.2 - A penalidade de advertência será aplicada em caso de infrações cometidas que 

prejudiquem a lisura do processo licitatório ou que venham a causar dano ao CONCEDENTE 

ou a terceiros. 

11.3 - A penalidade de suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de 

contratar com a Administração será aplicada nos seguintes casos: 

a) fizer declaração falsa; 

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa; 

c) não mantiver as condições propostas; 

d) falhar ou fraudar na execução do contrato, injustificadamente; 

e) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

f) descumprir prazos e condições previstas neste instrumento. 

11.4 - A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração 

pública, será aplicada nos casos em que o CONCEDENTE após análise dos fatos, constatar que 

a CONCESSIONÁRIA praticou falta grave. 

11.5 - As penalidades poderão ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente, nos termos do 

art. 87 da Lei n° 8.666/93 e artigo 7º, da Lei n. 10.520/02. 

11.6 - Extinguir a concessão, nos casos e nas formas previstos neste edital. 

11.7 - Na aplicação dessas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido 

o contraditório e a ampla defesa. 

11.8 - Além das penalidades citadas a CONCESSIONÁRIA ficará sujeita ao cancelamento de 

sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONCEDENTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Este contrato poderá ser rescindido das seguintes 

formas:  

a) Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII e 

XVII do artigo 78; 

b) Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo 

licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração; 

c) Judicial, nos termos da legislação.  
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CLÁUSDULA DÉCIMA QUARTA - As partes elegem o foro da Comarca de Constantina/RS 

para resolver as dúvidas e/ou casos omissos que porventura venham a surgir sobre o presente 

instrumento, com renúncia expressa a todos os demais, por mais privilegiados que sejam.  

 

E, por estarem justos e acordados, lavrou-se o presente contrato, na presença de duas 

testemunhas, que, achado conforme e assinado, foi entregue as partes contratantes.  

 

Novo Xingu RS, ________________________ de 2020.  

 

 

 

CONCEDENTE     CONCESSIONÁRIA 

 

 

 

Testemunhas:  

____________________________ _____________________________  
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ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2020 

EDITAL DE CONCONCORRÊNCIA 001/2020 

 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DOS LOCAIS  

ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A REDE 

 

 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Concorrência nº 

001/2020, por seu representante legal, declara, para todos os fins que se fizerem necessários, 

sob as penas da lei, que é conhecedora de todos os locais onde encontra-se instalada a rede, suas 

condições, relevo, topografia, situação fática, divisas e confrontações, composição do solo, 

infraestrutura e acessos viários, além de outros fatores de interesse desta licitante. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

(local e data) 

 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, assinatura e cargo do representante legal) 
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ANEXO V 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2020 

EDITAL DE CONCONCORRÊNCIA 001/2020 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA  

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

Declaro/amos, sob as penas da Lei, que _______________________________________ 

(nome da licitante), CNPJ nº ________________________, não desenvolve trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre com pessoas menores de dezoito anos, nem desenvolve qualquer trabalho 

com menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em 

cumprimento do disposto no artigo 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 

(local e data) 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, assinatura e cargo do representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Novo Xingu 
 

                                                                                                                  

ANEXO VI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2020 

EDITAL DE CONCONCORRÊNCIA 001/2020 

 

 

DECLARAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DE QUE A EMPRESA LICITANTE 

NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA CONTRATAR COM O PODER 

PÚBLICO 

 

Eu, ........................., brasileiro, ........................, empresário, inscrito no CPF sob 

n.° ................................., residente e domiciliado na ....................., n.°......, no município 

de ..................., Estado do .........................., na condição de representante legal da 

empresa ........................................ inscrita no CNPJ sob n.°................................., com sede 

na .................................., nº ............, no município de ........................., Estado 

de ........................................., participante da licitação modalidade Concorrência nº 001/2020 

do Município de Novo Xingu/RS, declaro, para todos os fins que se fizerem necessários, sob as 

penas da lei, que a referida empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o 

Poder Público, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações e que não 

existem superveniências de fatos impeditivos para sua habilitação. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

(local e data) 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, assinatura e cargo do representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Novo Xingu 
 

                                                                                                                  

ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034 /2020 

EDITAL DE CONCONCORRÊNCIA 001/2020 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

 

 

A empresa........................................inscrita no CNPJ sob 

n.°................................., com sede na .................................., N.º ............, no 

município de ........................., Estado de ........................................., neste ato 

representada por ........................., brasileiro, ........................, empresário, inscrito 

no CPF sob n.° ................................., residente e domiciliado na ....................., 

n.°......, no município de ..................., Estado do .........................., participante da 

licitação modalidade Concorrência n.º 001/2020 do Município de Novo Xingu / RS, declaro, 

para todos os fins que se fizerem necessários, sob as penas da lei civil e penal, que 

nos responsabilizamos pelo cumprimento e observância da legislação ambiental, 

arcando com as reparações e recomposições em decorrência de eventuais danos 

causados ao meio ambiente em virtude da atividade econômica exercida no local, 

ficando o Município de Novo Xingu - RS, isento de qualquer tipo de responsabilidade, 

seja principal, acessória ou subsidiária. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

(local e data) 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, assinatura e cargo do representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Novo Xingu 
 

                                                                                                                  

ANEXO VIII 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2020 

EDITAL DE CONCONCORRÊNCIA 001/2020 

 

DECLARAÇÃO DE PLENA ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL 

 

 

........................................(empresa) neste ato representada 

por ..............................(identificar)............................declara, para fins e efeitos de direto, que se 

submete aos termos do edital de Licitação - Concorrência n.º 001/2020, Modalidade 

Concorrência, informando que a proposta apresentada pela empresa obedeceu e considerou 

todos os elementos mencionados no referido edital, e ainda: 

a) Declara que aceita a concessão pelo prazo de 10 (dez) anos, com possibilidade de 

prorrogação, nos termos contidos no referido edital; 

p) Declara que não integra seu corpo social, nem em seu quadro funcional, empregado público, 

membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal, ou parlamentar 

de qualquer esfera da administração; 

q) Declara que dispõe de condições técnicas e jurídicas para colocar em funcionamento o objeto 

proposto no prazo estipulado no edital. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

(local e data) 

 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, assinatura e cargo do representante legal) 

 

Telefone comercial: 

 

Celular: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estado do Rio Grande do Sul 
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ANEXO IX 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2020 

EDITAL DE CONCONCORRÊNCIA 001/2020 

 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 

 

À 
Prefeitura Municipal de Novo Xingu 
Comissão Permanente de Licitações e Compras 
Novo Xingu / RS 
 
 

A empresa ...........(nome da empresa)............., localizada ...............(endereço 
completo).................., inscrita no CNPJ sob nº ...........(nº do CNPJ)................., através do seu 
representante legal, ........(nome completo do representante legal da empresa)......................., 
portador de carteira de identidade nº .........(número da carteira de identidade)................, 
residente e domiciliado .........(endereço completo)......................., vem, com base no Edital de 
Concorrência nº 001/2020, expedido pela Prefeitura Municipal de Novo Xingu, apresentar a 
seguinte proposta: 
 
Objeto: Concessão remunerada de REDE DE CABOS DE FIBRA ÓPTICA destinada para 
exploração comercial, para fins de comercialização de sinal de internet e telefonia.  
 
a) Valor mensal proposto pela nossa empresa a ser pago ao município em razão da concessão: 

(R$).........................(valor por extenso)................................................................................ 
b) Valor de mensalidade aos assinantes para fornecimento de sinal de internet com velocidade 

de transferência de dados mínima de 10MB para download e 4MB para upload: 
(R$).........................(valor por extenso)................................................................................ 

c) Valor de taxa de ligação/instalação para novos assinantes: (R$).........................(valor por 
extenso).................................................................................................................................. 

 
Por fim, declaramos que: 
a) os preços cobrados para os serviços relacionados à telefonia, serão compatíveis com 

os praticados no mercado; 
b) nos valores propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, que 

eventualmente incidam sobre a execução das atividades; 
c) nos responsabilizamos pela execução dos serviços e pela fiel observância ao Termo 

de Referência; 
d) concordamos com todas as especificações e detalhes previstos neste Edital. 

 
Esta proposta é válida por .....(mínimo de 90 – item ).......... dias, conforme item 10.1.1 

do edital. 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
(local e data) 

 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, assinatura e cargo do representante legal) 

 



Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Novo Xingu 
 

                                                                                                                  

ANEXO X 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2020 

EDITAL DE CONCONCORRÊNCIA 001/2020 

 

 

 

(Razão Social da licitante) _____________________, inscrita no CNPJ sob nº 

____________________, por meio de seu Responsável Legal ou contador, DECLARA, sob as 

penas da lei, que:  

a) enquadra-se na situação de _____________ (microempresa, empresa de pequeno porte ou 

MEI);  

b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado 

nos incisos I e II, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações;  

c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos 

I a X, da mesma Lei.  

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.  

 

________________, ____ de ___________ de 2020.  

 

 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

Assinatura do Contador Responsável 

 


