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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 06/2017 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO 007/2017 

 

 

 O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL-RS, pessoa jurídica de direito público, com 

sede administrativa na Rua Amaro Souto, nº 2203, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

881.382.92/0001-74, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Srª. Zilase 

Rossignollo Cunha faz saber pelo presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, que 

estará efetuando CREDENCIAMENTO, no Departamento de Licitações do Município, a 

partir do dia 27 do mês de junho do ano de 2017, no horário das 7h30min às 12h30min, de 

interessados em fornecer gratuitamente sinal de internet sem fio (wi-fi), na Praça Borges 

de Medeiros e na Praia das Areias Brancas. 

 O presente certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei 8.666/1993 e 

suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus Anexos. 
  

1 – OBJETO 

 

 Constitui objeto do presente instrumento, o Chamamento de empresa interessada 

em fornecer gratuitamente sinal de internet sem fio (wi-fi), com dois pontos, totalizando 

30mb, na Praça Borges de Medeiros, entre as Ruas Voluntários da Pátria e Rua General 

Osório e seis pontos na Praia das Areias Brancas, num total de 30mb na Avenida Adil 

Bentes, podendo a empresa explorar a divulgação de sua marca através do check-in feito 

pelo usuário, para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Desporto e Turismo, 

conforme Anexo I. 

 

2. CREDENCIAMENTO 

 

2.1 Os interessados que desejarem efetuar o credenciamento deverão obrigatoriamente 

apresentar os seguintes documentos, em original ou por cópia autenticada em tabelionato ou 

pelo(s) servidor (es) municipal(is) encarregado(s) pelo recebimento dos mesmos. 

2.2 O credenciamento para Pessoas Jurídicas consistirá na apresentação dos seguintes 

documentos: 

a) Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou no Cartório de 

títulos ou documentos, onde conste, dentro de seus objetivos, a prestação de serviços acima 

indicados. 

b) cartão do CNPJ/MF (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda); 

c) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e 

Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de 

Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do credenciado; 

d) certidão negativa de Débito com o INSS; 
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e) certidão negativa de Débito com o FGTS; 

f) alvará de localização fornecido pelo Município da sede da pessoa jurídica; 

g) cópia do alvará de funcionamento, segundo legislação vigente; 

h) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 

3. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

3.1 A escolha dos pontos para colocação dos equipamentos necessários para execução deste 

objeto, fica a critério das Empresas credenciadas. 

3.2 São vedados o trabalho do credenciado em dependências ou setores próprios do Município 

e o credenciamento de profissionais pertencentes ao quadro permanente do Município. 

3.3 O Município reserva-se ao direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos 

serviços pelos credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, em caso de má 

prestação, verificada em processo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa. 

3.4 O credenciamento configurará uma relação contratual de prestação de serviço. 

3.5 O Município de Rosário do Sul não se responsabilizará pela manutenção dos 

equipamentos instalados em via pública e, tampouco, por eventuais danos ocorridos, 

independentemente da causa. 

3.6 O Município de Rosário do Sul não se responsabilizará pela segurança da rede, uso 

indevido e, tampouco, pela continuidade dos serviços. 

3.7 Fornecer todos os equipamentos necessários para o correto fornecimento do serviço; 

3.8 Promover a conservação e os reparos nos software e hardware que se fizerem 

necessários à efetiva manutenção dos serviços disponibilizados à população; 

3.9 As benfeitorias resultantes da implantação ou modificações nas estruturas existentes 

3.10 serão automaticamente incorporadas ao patrimônio do município, sem direito a 

indenização ou retenção por parte da empresa;  

3.11 A instalação da infraestrutura necessária para a implantação do projeto será 

disponibilizada pela contratada, condicionado à aprovação pela Prefeitura Municipal de 

Rosário do Sul. 

3.12 Para o fiel cumprimento de suas obrigações, a EMPRESA se responsabilizará pela 

aquisição de material e pela contratação de pessoal que se fizerem necessárias,  

3.13 Possuir autorização para a prestação de serviço SCM (Serviço de Comunicação 

Multimídia) expedida pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). 

3.14 Disponibilizar serviço de acesso à internet 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

3.15 A largura de banda do link deverá corresponder proporcionalmente ao número de 

usuários conectados. 

3.16 As manutenções preventivas que possam gerar a interrupção dos serviços deverão 

ser informadas a Secretaria Municipal do Desporto e Turismo da Prefeitura Municipal de 

Rosário do sul.  

3.17 A CONTRATADA deverá preservar o caráter confidencial das informações dos 

usuários, não as aproveitando em nenhuma hipótese para fins não condizentes com o 

objeto licitado. Somente poderão ser repassadas as informações em seu poder à 
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Prefeitura da Cidade Rosário do Sul, mediante prévia solicitação da mesma ou da 

autoridade pública competente, sob fundado pedido judicial e/ou administrativo 

vinculante, sempre observando os preceitos constitucionais atinentes à intimidade e ao 

sigilo dos dados pessoais. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1 Poderão participar do Presente Chamamento Público, Empresas legalmente 

constituídas no ramo de atividade do objeto, que satisfaçam as condições do presente 

Edital, sendo que será exclusivamente, para Micro Empresas, Microempreendedores 

Individuais e Empresas de Pequeno Porte (art. 48, inciso I, da Lei Complementar 

123/2006); 

4.2 Não poderão participar empresas que estejam sob processo de falências, ou em 

concordata, ou em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, em dissolução, em 

liquidação, ou tenham sido suspensas ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar 

com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, Direta ou Indireta, de 

qualquer dos poderes, da União, dos Estados e dos Municípios, desde que o ato tenha 

sido publicado em imprensa oficial, pelo órgão que o aplicou; 

4.3 A participação na presente Licitação, enseja na aceitação plena das condições 

prescritas neste Edital e em seu(s) anexo(s). 

 

5. DA RESPONSABILIDADE DO CREDENCIADO 

 

5.1 É de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado a utilização de pessoal para a 

execução dos respectivos procedimentos, incluindo encargos trabalhistas, previdenciários, 

sociais, fiscais e comerciais resultantes do vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, em 

nenhuma hipótese, poderão ser transferidos ao Município. 

 

6. OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 

 

6.1 Modelo de Declaração (art. 7º, XXXIII, CF) (Anexo II);  

6.2 Declaração sob as penas da lei, expedida pela empresa participante, de que não foi 

considerada inidônea para contratar com a administração pública (Anexo III); 

6.3 atestado, expedido pela empresa licitante, de que não possui em seu quadro societário 

servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia 

mista (Anexo IV); 

 

7 - FORMALIZAÇÃO 

 

7.1- O credenciamento será formalizado mediante termo próprio, contendo cláusulas e 

condições previstas neste Edital. 

 

8. DA HABILITAÇÃO 
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8.1. Serão consideradas habilitadas as pessoas jurídicas em função da regularidade da 

documentação apresentada, e inabilitada aquelas que não atendam a documentação 

constante do item 2.2 deste edital. 

 

9. DO PRAZO 

9.1 O presente termo tem prazo de vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado nos 

termos do artigo 57 da Lei 8.666/93. 

9.2 O contrato pode ser rescindido por quaisquer das partes a qualquer momento, 

mediante prévia notificação. 

 

10. DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

10.1 A entrega dos documentos poderá ser realizada no a partir do dia 27 de junho de 

2017 das 08h às 12h, na Prefeitura Municipal de Rosário do Sul, Rua Amaro Souto, 

2203, Centro – Comissão Permanente de Licitação. 

 

11. DAS INFORMAÇÕES 

11.1 Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir dúvidas acerca do 

objeto deste Edital e seus anexos, por escrito, através do e-mail: 

licita.rosario@hotmail.com ou (55) 3231-2844, dirigidas à Comissão Permanente de 

Licitação, não sendo aceito, em nenhuma hipótese, o encaminhamento sob outra forma 

ou fora do prazo estipulado neste Edital. 

11.2 O Edital poderá ser obtido pelos interessados, pelo endereço eletrônico 

www.prefeituraderosario.com.br não será fornecido Edital via fax ou Correio. 

11.3 A Comissão Permanente de Licitação não se responsabiliza pelos envelopes 

enviados pelo correio. 

11.4 As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais 

impugnações, obrigarão a todos os interessados a tomarem ciência, através de expediente 

a ser publicadas no órgão de publicação oficial do Poder Executivo. 

11.5 O Edital poderá ser adiado ou revogado por razões de interesse público, ou anulado 

por razões de ilegalidade, sem que caiba aos interessados qualquer indenização por esses 

fatos, de acordo com o art. 49 da Lei Federal n°8.666/93. 

11.6 Ao protocolar seu pedido de credenciamento, as empresas interessadas aceitam as 

condições e se obrigam a cumprir todos os termos deste Edital e seus anexos. 

 

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

12.1 Da decisão da Comissão Permanente de Licitação, que inabilitar interessados, 

caberá recurso, nos termos do art. 109 da Lei nº. 8.666/93. 

12.2 Qualquer recurso relativo a este Chamamento Público deverá ser interposto no prazo 

legal, dirigido aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação. 
12.3 Não serão considerados os recursos protocolados fora do prazo legal. 
12.4 Das decisões da Comissão Permanente de Licitação, que culminarem em 

indeferimento do pleito de credenciamento de qualquer proponente, poderá ser 

interposto recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do dia subseqüente à 

mailto:licita.rosario@hotmail.com
http://www.prefeituraderosario.com.br/
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intimação dos atos do Município, assegurando-se em qualquer instância o direito à 

ampla defesa e ao contraditório, no prazo e forma da lei, manifestando-se previamente a 

Comissão Permanente de Licitação sobre o pleito recursal.  

12.5 A petição recursal devidamente fundamentada deverá ser protocolada na Prefeitura, 

através da Comissão Permanente de Licitação no endereço Rua Amaro Souto, 2203 – 

Centro – Rosário do Sul/RS;  

12.6 Os recursos serão recebidos, analisados e julgados de acordo com o disposto na Lei 

nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

12.7 As impugnações ao presente ato convocatório deverão ser dirigidas à Comissão 

Permanente de Licitação e protocoladas no endereço Rua Amaro Souto, 2203 – Centro – 

Rosário do Sul/RS, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o início da pré-

qualificação para o credenciamento, no horário de 07h às 12:30h, podendo qualquer 

cidadão, inclusive, solicitar esclarecimentos e requerer providências, mediante 

solicitação fundamentada dirigida a Comissão Permanente de Licitação. 

12.8 A impugnação feita tempestivamente por empresas interessadas, não as impedirá 

de participar, em querendo, da pré-qualificação até a decisão definitiva a ela pertinente. 

Sendo necessário o adiamento da data para o início da pré-qualificação (entrega dos 

documentos de habilitação) ou havendo necessidade de modificação no Edital, o 

Município de Rosário do Sul: 
I – comunicará o fato aos interessados; 
II – republicará o Edital escoimado dos eventuais vícios constatados, reabrindo o 

prazo para o início da pré qualificação; 

III – devolverá às interessadas os documentos já entregues na Comissão Permanente 

de Licitação, para eventuais alterações ou adaptações. 

12.9 Nenhuma indenização será devida às empresas interessadas, pela elaboração e 

apresentação de documentação relativa ao presente Chamamento Público, nem em 

relação às expectativas de contratação dela decorrentes. 

12.10 Caberá recurso, com efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 

da data da publicação no órgão de imprensa oficial do Município, nos casos de 

habilitação ou inabilitação do interessado. 

12.11 O recurso referido no item anterior será recebido no mesmo local da entrega da 

documentação do pedido de credenciamento e serão dirigidos à Comissão Permanente 

de Licitação. 

12.12 O recurso interposto será comunicado aos demais credenciados, que poderão 

contrarrazoá-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

Rosário do Sul, 23 de junho de 2017. 

 

 

__________________________ 

Zilase Rossignollo Cunha, 

Prefeita Municipal. 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES SOBRE A INTERNET 

 

 

 

2 PONTOS NA PRAÇA BORGES DE MEDEIROS, entre as Ruas Voluntários da 

Pátria e Rua General Osório: 

 

1 link de internet por fibra de 30MB de velocidade. 

1 Roteador com tecnologia 2.4 e 5.8ghz. 

1 Software de hotspot para cadastro dos clientes e com registro dos macs dos dispositivos 

de acordo com o marco civil da internet. 

 

 

 

6 PONTOS NA PRAIA DAS AREIAS BRANCAS, na Av. Adil Bentes: 

 

1 link de internet por fibra de 30MB de velocidade. 

1 Roteador com tecnologia 2.4 e 5.8ghz. 

1 Software de hotspot para cadastro dos clientes e com registro dos macs dos dispositivos 

de acordo com o marco civil da internet. 
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ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

(A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO DA 

LICITANTE) 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

                                               Declaramos, em atendimento ao disposto no item 2.1.1, do 

Edital Tomada de Preços nº 002/2017, que não possuímos em nosso quadro de pessoal, 

empregado com menos de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso V do 

artigo 27 da Lei nº 8.666/93. 

Local e data 

 

 

 

 

 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

(A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO DA 

LICITANTE) 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (modelo) 

 

A empresa (Razão Social da Licitante), através de seu Diretor ou Responsável 

Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar 

com a Administração Pública.  

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.  

 

Local e data. 

 

 

Representante Legal 
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ANEXO IV– ATESTADO 

 

 

 

 

 

ATESTADO (modelo) 

 

A empresa (Razão Social da Licitante), através de seu Diretor ou Responsável 

Legal, atesta, sob as penas da lei, que não possui, em seu quadro societário, servidor 

público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.  

 

Local e data. 

 

 

Representante Legal 
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ANEXO V 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº ..../2017 

 

 

 O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL-RS, pessoa jurídica de direito público, 

com sede administrativa na Rua Amaro Souto, nº 2203 inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

88138292/0001-74, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Srª Zilase 

Rossignollo Cunha, doravante denominado CREDENCIANTE, e do 

outro,......................................................,(qualificar) registrado no 

CNPJ/CPF.............................., doravante denominado CREDENCIADO, em conformidade 

com o disposto na Lei nº 8666/93 e, demais normas aplicáveis a espécie, tem entre si justa 

acordada a prestação de serviços mediante cláusulas e condições a seguir exaradas.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

Constitui objeto do presente instrumento, o Chamamento de empresa 

interessada em fornecer gratuitamente sinal de internet sem fio (wi-fi), com dois 

pontos, totalizando 30mb, na Praça Borges de Medeiros, entre as Ruas Voluntários da 

Pátria e Rua General Osório e seis pontos na Praia das Areias Brancas, num total de 

30mb na Avenida Adil Bentes, podendo a empresa explorar a divulgação de sua marca 

através do check-in feito pelo usuário, para atender a solicitação da Secretaria 

Municipal de Desporto e Turismo.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO  

 

O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses podendo ser 

prorrogado, por interesse do CREDENCIANTE e anuência do CREDENCIADO, por 

iguais e sucessíveis períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme estabelece o 

artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO   

 

 O CREDENCIADO deverá manter, durante a vigência deste Termo, as condições 

de habilitação exigidas para a sua celebração; III – É de responsabilidade exclusiva e 

integral do CREDENCIADO a utilização de pessoal para a execução dos respectivos 

procedimentos, incluído encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e fiscais resultantes 

de vínculo empregatício ou comercial; IV – É vedado: a) o trabalho do CREDENCIADO 

em dependências ou setores próprios municipais; b) ao CREDENCIADO ter em seu 

quadro social ou de empregados, sob pena de rescisão deste Termo, servidor público, 

contratado do Município CREDENCIANTE sob qualquer título, ocupante de cargo eletivo 

ou com registro oficial de candidatura a cargo no Município CREDENCIANTE; c) o 

CREDENCIADO não poderá vir a ocupar cargo público, contratado ou eletivo, no 

Município CREDENCIANTE, sob pena de rescisão deste Termo; d) a transferência dos 

direitos e obrigações decorrentes desse Termo.  
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CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO  

 

O CREDENCIANTE, por intermédio da Secretaria Municipal de Desporto e 

Turismo realizará, subsidiariamente, fiscalização dos serviços decorrentes desse Termo, e 

designará servidor para tanto, não excluindo ou restringindo a responsabilidade do 

CREDENCIADO na prestação do serviço, objeto deste Termo.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

 

 A rescisão deste Termo poderá se dar numa das seguintes hipóteses: a) pela 

ocorrência de seu termo final; b) por solicitação do CREDENCIADO; c) por acordo entre 

as partes; d) unilateralmente, pelo CREDENCIANTE, após o devido processo legal, no 

caso de descumprimento de qualquer condição estabelecida no Edital ou no Termo de 

Credenciamento. Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura de Rosário do Sul Secretaria 

Municipal da Fazenda Departamento de Licitações.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO  

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Rosário do Sul/RS para dirimir as dúvidas 

oriundas deste Termo, quando não solucionadas administrativamente. E, por estarem juntos 

e acordados, assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma.  

 

 

 

Rosário do Sul, ...... de.............. de 2017. 

 

 

 

 

__________________________ 

Zilase Rossignollo Cunha, 

Prefeita Municipal. 

 

 

 

___________________________ 

CREDENCIADO  

CNPJ nº. 


