
 

 

 
           EDITAL Nº 06/2019 DE 08 DE JANEIRO DE 2019 

                                             CONCORRÊNCIA Nº 1/2019 
 
MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti, no uso de suas atribuições 
legais, e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela 
Lei Federal nº 8.883/94, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 14 
horas do dia 25 de fevereiro de 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, se 
reunirá a Comissão de Licitação, com a finalidade de receber envelopes com a documentação 
e propostas para a contratação de empresa para  o fornecimento de acesso à Internet gratuita 
com tecnologia WI-FI, em praças e locais públicos, tudo conforme este edital e o Termo de 
Referência, seus anexos e Minuta de Contrato que fazem parte desta licitação. Como 
contrapartida, a empresa vencedora poderá instalar placas para fins publicitários nos locais 
de internet gratuita, de acordo com a descrição contida no Termo de Referência. 
Faz parte integrante deste edital, como se nele estivesse inserido:  

-Anexo I - Modelo de Credenciamento 
-Anexo II – Modelo de Declaração de Enquadramento para ME e EPP 
-Anexo III – Modelo de Declaraçao de Idoneidade 
 -Anexo IV –  Modelo de Declaração do atendimento ao art. 7º da CF/1988; 
-Anexo V - Termo de Referência 
-Anexo VI - Minuta de Contrato 
-Anexo VII– Locais de interesse para colocação de Hotspots e publicidade – Ivoti 

 
01– DO OBJETO 
1.1.O objeto da presente licitação é o fornecimento de acesso à Internet gratuita com 
tecnologia WI-FI, em praças e locais públicos, tudo conforme este edital e o Termo de 
Referência, seus anexos e Minuta de Contrato que fazem parte desta licitação. Como 
contrapartida, a empresa vencedora poderá instalar placas para fins publicitários nos locais 
de internet gratuita, de acordo com a descrição contida no Termo de Referência. 
1.2.O fornecimento de acesso à internet com tecnologia WI-FI deverá ocorrer sete dias da 
semana, vinte e quatro horas por dia, nos pontos públicos de grande circulação especificados 
pelo Município de Ivoti, conforme Termo de Referência em anexo a este edital. 
1.3.Como contraprestação aos serviços prestados, a(s) empresa(s) poderá(ão) divulgar a 
disponibilidade do serviço e suas logomarcas comerciais, bem como as regras e as instruções 
para a conexão, em placas. 
1.3.1.As dimensões das placas estão definidas no Termo de Referência, em anexo a este 
edital. A localização das placas nas praças deverá ser previamente aprovada pelo Município. 
1.4. A prestação dos serviços não será remunerada, como contrapartida, a empresa 
vencedora poderá instalar placas para fins publicitários nos locais de internet gratuita, 
conforme critérios estabelecidos neste edital. 
1.5.Havendo necessidade e/ou interesse do Município, novos pontos poderão ser 
adicionados em novas praças públicas. 
1.6.As disposições da prestação de serviços, direitos e obrigações das partes estão 
estabelecidas no Termo de Referência em anexo a este edital (Anexo V) e serão estabelecidos 
mediante contrato a ser firmado entre a licitante vencedora e o Município de Ivoti. 
 
02 – DO CREDENCIAMENTO 

2.1. A licitante poderá se fazer representar, para fins de credenciamento, por Sócio- 
Gerente/Diretor, Procurador ou Preposto, os quais deverão estar munidos do contrato 
social, procuração ou credencial. 



 

 

a)A procuração deverá dar poderes para decidir a respeito dos atos constantes da presente 
Licitação, sendo apresentada em sua forma original ou cópia autenticada, devidamente 
registrada em cartório e/ou acompanhada do Contrato Social. 
b)A credencial que não tenha sido assinada por sócio gerente ou diretor da empresa deverá 
vir acompanhada de procuração que conceda poderes ao signatário da credencial. 

2.2. Não poderão participar da presente Licitação as empresas declaradas inidôneas por ato 
do Poder Público, de qualquer esfera administrativa, aquelas que tiverem sob processo de 
falência ou concordata, aquelas suspensas temporariamente e/ou impedidas de licitar, 
contratar, transacionar com a Administração Pública ou qualquer de seus órgãos, o autor do 
projeto, pessoa física ou jurídica, e/ou empresa, da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, ou controlador, 
responsável técnico ou subcontratado, se for servidor ou dirigente do órgão da entidade 
contratante ou responsável pela licitação, nos termos do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. 
 
03 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
As licitantes deverão apresentar documentação e proposta em 02 (dois) invólucros distintos, 
fechados e indevassáveis, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas, além do 
nome da licitante, a modalidade e o nº da licitação, identificados com a palavra 
DOCUMENTAÇÃO o invólucro de nº 01 e PROPOSTA o de nº 02. 
3.1. O envelope nº 01 (Documentação) deverá conter: 
3.1.1.Habilitação Jurídica 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; Ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso 
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
ou, Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 
b)Declaração, assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da Lei, de que a  
licitante não possui em seu quadro funcional, menores de idade, na forma do inciso V do 
artigo 27 da Lei nº 8.666/93 com suas posteriores alterações (inciso introduzido pela Lei nº 
9854 de 27/10/99); 
3.1.2. Regularidade Fiscal e trabalhista 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante pertinente ao seu ramo de atividade; 
c) Certidões Negativas que comprovem a regularidade perante a: Fazenda Federal, quanto à 
dívida ativa da União e Seguridade Social (INSS); 
d) Prova de regularidade com a Fazenda  Estadual e  Municipal, sendo a última do domicílio 
ou sede do licitante; 
e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pela Justiça do Trabalho. 
g) declaração da empresa licitante de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar 
com a Administração Pública (União, Estados e Municípios). 
3.1.3. Qualificação Técnica: 
a) Atestado de Visita Técnica. As visitas técnicas são individuais e deverão ocorrer até 
cinco dias úteis  antes do recebimento de documentos e propostas e cada proponente 
deverá agendar sua visita antecipadamente junto ao Departamento de Informática do 
Município através do telefone 51-35638800, com o Responsável, Sr. Luiz Fernando Rios 
Cuty.A visita técnica deverá ser realizada por responsável legal da empresa e tem por 
objetivo fornecer às empresas o conhecimento amplo e aprofundado do contexto técnico e 



 

 

operacional nos equipamentos e instalações deste fornecimento. Nessa ocasião, os visitantes 
levantarão as necessidades, além de tomar conhecimento de todas as condições que 
envolverão os serviços.  
3.1.4. Qualificação Econômico-Financeira 
a)Certidão negativa de falência e concordata da Sede da pessoa jurídica, com data de 
expedição não superior a 90 (noventa) dias; 
3.2.  A pessoa jurídica que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da 
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados no item 3.3 deste edital, 
deverão apresentar, no envelope de habilitação, Certidão expedida pela Junta Comercial, ou 
Declaração assinada pelo Representante Legal da empresa conjuntamente com o 
Contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de 
todos os documentos previstos no item 2.2 deste edital. 
3.2.1 - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o 
limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios 
previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 
disciplinados no item 3.3 deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de 
junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitação, Certidão 
expedida pela Junta Comercial, ou Declaração assinada pelo Representante Legal da 
empresa conjuntamente com o Contador, de que se enquadram no limite de receita 
referido acima, além de todos os documentos previstos no item 3.1 deste edital. 
3.3 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender 
ao item 3.2.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e 
trabalhista, previstos nas alíneas a, b, c, d, e, f, do item 3.1.2, deste edital, terá sua 
habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 
regularidade em cinco (5) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora 
do certame. 
3.3.1 - 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. 
3.3.2 - O prazo de que trata o item 3.3 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. 
3.3.3 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.3, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 9 deste 
edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 3.4 - Os documentos solicitados anteriormente deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por funcionário da 
Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
3.5- O envelope nº 02 (Proposta) deverá conter: 
I– A proposta poderá ser apresentada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas (sob pena de 
desclassificação da proposta), datada e assinada por representante legal da empresa.  Deverá 
apresentar também a Razão Social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, 
telefone/e-mail (se houver) e nome da pessoa indicada para contatos. 
II- A proposta deverá conter: velocidade de conexão, número possível de acessos 
simultâneos e modelo das placas para aprovação do Município. 
 3.5.1.Todo erro ou má interpretação de qualquer espécie, de parte da licitante, que possa 
afetar a proposta ou o comprometimento posterior, será de sua inteira responsabilidade, 
sujeitando-se às penalidades que do erro advirem e assumirá o ônus dele decorrente. 
3.5.2.Para a elaboração da proposta a licitante deverá considerar todas as condições           



 

 

previstas neste edital, especialmente no Termo de Referência em anexo. 
 
04- DO PROCEDIMENTO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
4.l. No local, dia e hora indicados neste Edital, serão recebidos os invólucros de nº 0l 
(documentação) e nº 02 (proposta). 

4.2. Após o Presidente da Comissão declarar encerrado o prazo para entrega dos 
invólucros, nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer 
adendos, acréscimos ou modificações à documentação e propostas já entregues, salvo 
quando requisitados pela Comissão, justificadamente, com finalidade meramente 
elucidativa. 

4.3. Abertos os invólucros de nº 01, os documentos nele contidos serão examinados e 
rubricados pelas licitantes presentes e pela Comissão. 

4.3.1. Serão consideradas inabilitadas automaticamente as participantes que não 
apresentarem a documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios ou defeitos que 
impossibilitem seu entendimento, ou não atendam satisfatoriamente as condições deste 
Edital. 

4.4. Promulgado o resultado final da fase de habilitação, a Comissão procederá à abertura 
dos invólucros nº 02 (proposta) em sessão pública previamente designada, que poderá 
constituir-se na mesma prevista no item 4.l, se todas as licitantes, habilitadas ou não, 
desistirem da faculdade de interposição de recurso, de modo expresso, mediante o registro 
em ata circunstanciada. 

4.4.1. Os invólucros contendo as propostas das participantes inabilitadas serão devolvidos, 
ainda lacrados, diretamente ou pelo correio, após definitivamente encerrada a fase de 
habilitação. 

4.5. Abertos os invólucros de nº 02, contendo as propostas, estas serão examinadas e 
rubricadas pelas licitantes presentes e pela Comissão. Serão desclassificadas as propostas que 
apresentarem irregularidades, vícios ou defeitos que impossibilitem seu entendimento ou 
não atendam as especificações do Edital. 

4.5.1. Não constituirá causa de inabilitação ou desclassificação a irregularidade formal que 
não afete o conteúdo ou a idoneidade do documento. 

4.6. Do julgamento da habilitação, julgamento e classificação das propostas e dos atos 
públicos previstos neste procedimento, lavrar-se-ão atas circunstanciadas, que serão 
assinadas pela Comissão de Licitação e, quando for o caso, pelas licitantes presentes. 

4.7. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, o Município poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que 
originaram a inabilitação ou a desclassificação. 

4.8. O julgamento das propostas será realizado em função do tipo maior oferta, 
classificando-se em primeiro lugar a licitante cuja proposta estiver de acordo com as 
especificações deste Edital e ofertar A MAIOR VELOCIDADE DE CONEXÃO. 
 4.8.1.Será declarada vencedora do certame a empresa que ofertar a maior velocidade de 
conexão, sendo de, no mínimo, 05 MB para download e 05MB para upload. 
4.9. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, 
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual, todas as licitantes serão 
convocadas. 
 
05 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

5.1. Após a organização e exame do processo licitatório e transcorridos os prazos legais, se 
nenhuma irregularidade for verificada, a prestação dos serviços será adjudicada e 



 

 

homologada à licitante autora da proposta mais vantajosa, de acordo com as condições 
mencionadas neste edital. 

5.2. Ao Município fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitação, em 
parte ou no todo, mediante decisão justificada. Em caso de revogação ou anulação parcial do 
certame, o Município poderá aproveitar as propostas nos termos não atingidos pela 
revogação ou anulação e na estrita observância aos critérios previstos neste edital e na Lei n.º 
8.666/93 e suas alterações. 
 
6.DAS CONDIÇÕES E DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
6.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o vencedor para, no 
prazo 5 (cinco) dias assinar o Contrato, sob pena de recair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas  na Lei nº 8.666. 
6.1.1. - 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. 
6.1.2. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o Contrato, a administração convocará os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do Contrato, em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, pelo critério previsto 
neste Edital. 

6.2. O contrato de prestação de serviços, advindo desta licitação, entrará em vigor na data 
da sua assinatura e vigerá pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses. 

6.2.1. O acesso à internet com tecnologia Wi- Fi deverá estar disponível para uso em 20 
(vinte) dias após o recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria de 
Administração do Município. 
6.3. O contrato a ser assinado terá como base a minuta integrante deste edital. 
 
7- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
7.1. Nenhum pagamento será devido pelo Município à licitante vencedora ou a terceiros, 
correndo por conta desta todas as despesas aludidas na Minuta de Contrato, bem como 
quaisquer outras que venham a se relacionar com o objeto desta licitação. 
 
8- DA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA 
8.1. Para a fiscalização e vistoria do objeto desta licitação, o Município designa o servidor 
Luiz Fernando Rios Cuty. 
 
9- SANÇÕES E PENALIDADES 

9.1 Na aplicação das sanções e penalidades previstas nos incisos abaixo, com fulcro nos arts. 
86, 87 e 88 da lei de licitações 8.666/93, devem ser consideradas as seguintes circunstâncias: a 
natureza e a gravidade da infração contratual; os danos que o cometimento da infração 
ocasionar ao serviço e aos usuários; a vantagem auferida em virtude da infração; as 
circunstâncias gerais agravantes e atenuantes; os antecedentes da contratada. 
I-A recusa injustificada da assinatura do contrato será considerado como inadimplemento 
total do contrato e as penalidades a ser aplicadas são as previstas no inciso III, no que couber;  
II-O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa na razão de 5 
URM (Unidade de Referência do Município), limitado a 20 dias, sob pena de, ultrapassado 
esse prazo, caracterização de inadimplemento total do objeto do contrato, autorizando a 
aplicação de penalidades previstas no inciso III. 
a) a multa a que alude este inciso II não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta clausula, dependendo 
do dano causado ao interesse público. 



 

 

III - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
a) advertência por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato; 
b) multa na razão de 10 URM (Unidade de Referência do Município); quando o 
inadimplemento por total e multa na razão de 5 URM (Unidade de Referência do 
Município) quando o inadimplemento por parcial, independente do percentual já concluído 
do contrato. 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo a ser arbitrado pela administração considerado o disposto no 
parágrafo 1°, não superior a 2 (dois) anos; 
d) considerando a gravidade das consequências do inadimplemento do contrato, poderá a 
administração declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
§ 1o  As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”  do inciso III poderão ser aplicadas 
juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
§ 2o  A sanção estabelecida na alínea “d”, do inciso III prevista nesta cláusula é de 
competência exclusiva do Secretário Municipal, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação 
ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.      
§ 3º: As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do inciso III poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este instrumento e 
pela lei de licitações: 
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
§ 4º: a aplicação das sanções e penalidades aqui previstas não exime a contratada de 
responder por perdas e danos que causar a administração em razão de conduta ilícita 
praticada. 
 
10.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1.O processo de prestação de serviços tratado por este edital não prevê ônus para o 
Município, não havendo portanto dotação orçamentária a ele  associada. 
10.2. A apresentação da proposta técnica pela licitante implica aceitação deste edital, bem 
como das normas legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada 
vencedora, ao cumprimento de todas as disposições contidas nestalicitação. 
10.3.De todas as reuniões de abertura dos envelopes lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual 
se mencionará tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pelos membros da Comissão de 
Licitações e pelos representantes credenciados presentes. 
10.4.Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão 
admitidas à licitação participantes retardatárias. 
10.5.Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas 
ou de quaisquer outros documentos. 
10.6.Só terão direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar 
reclamações ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados e os 



 

 

membros da Comissão de Licitações. 
10.7.Não será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas exigidos no 
edital e não apresentados na reunião de recebimento, salvo o disposto no artigo 48, 
parágrafo 3.º, da Lei n.º 8.666/93 no artigo 43, parágrafo 1.º da lei Complementar n.º 123/06 e 
suas alterações. 
10.8.Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, deverão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, ou autenticadas por servidor desta Administração 
Pública Municipal, sendo dispensada a autenticação quando se tratar de cópia 
disponibilizada por intermédio da Internet. 
10.9.Fica assegurado ao Município de Ivoti, o direito de, a qualquer tempo, antes da 
contratação, revogar a presente Licitação, por interesse público, decorrente de fato 
superveniente, devidamente comprovado, suficiente para justificar o ato, sem que assista às 
licitantes direito à indenização. 
10.10. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 
recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, bem 
como os membros da Comissão Julgadora; 
10.11 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão 
admitidos à Licitação os participantes retardatários; 
10.12. - A fiscalização da execução dos serviços, objeto da licitação, ficará à cargo do 
Município; 
10.13. - A intimação de todos os licitantes de todo e qualquer ato praticado nesta licitação 
dar-se-á por meio de publicação na imprensa oficial do município (Diario Oficial dos 
Municípios), caso não estejam presentes nas reuniões; 
10.14 - Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 10 horas às 17 
horas, de segunda a sexta-feira, no Departamento de Licitações, sito na Av. Presidente 
Lucena, 3527, Centro, Ivoti/RS, ou pelo telefone nº (051) 3563.8800, ramal 243. 
 
Prefeitura Municipal de Ivoti, aos oito(8)dias do mês de janeiro de 2019. 
 
 
 
 
       MARTIN CESAR KALKMANN 
                            Prefeito Municipal 
 
 
       
 
 
 
     Ciente em 08/01/2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                  ANEXO I - MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
Através do presente, credenciamos o (a) Sr.(a) __________, portador (a) da cédula de 
identidade nº __________ e do CPF nº __________, a participar da licitação instaurada pelo 
Município de __________, na modalidade de Concorrência, sob o nº ___/_____, na qualidade 
de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome 
da empresa ____________________, CNPJ nº __________, bem como formular propostas e 
praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
 
Local e data.  
_________________________________________                                                                                                                          
Nome e Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa (firma reconhecida)  
 
Obs: 1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva 
assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins 
deste procedimento licitatório.  
 
 
 



 

 

   ANEXO II  
 
 
                 DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME E EPP 
 
 
 

(Razão Social da licitante)......................................., por meio de seu 
Responsável Legal, e Contador ou Técnico Contábil, declara, sob as penas da lei, que: 
a) enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite 
fixado nos incisos I e II, art. 3.º, da Lei Complementar n.º 123/06 e suas alterações; 
c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3.º, § 
4.º, incisos I a XI, da mesma Lei. 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
 
  , em  de  de 2018. 
 
 
 
 
 

 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
 
 
 
 

Nome completo, número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade e 
assinatura 
do contador ou técnico contábil da empresa 



 

 

      ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 
....................(nome da empresa)..........., DECLARA, sob as penas da Lei, para fins da 
Concorrência nº. 02/2018, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 
administração pública, nos termos do inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/1993 e alterações, 
bem como, comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos 
documentos de habilitação, que venha a alterar a atual situação quanto à capacidade 
jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira. 
 
 
Ivoti, .......... de ............................de........ 
 
 
 
........................................................................... 
(Diretor, Sócio-gerente ou equivalente) 
Carimbo da empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º DA 
CF/1988 

 
 
 
 
 
..........................(nome da empresa).............., inscrita no CNPJ sob o nº ..................., por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). ................................................, CI nº 
.................., CPF nº ....................................., DECLARA, para fins da Concorrência nº 
02/2018, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, atendendo o disposto no inciso V do 
art. 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, bem como o inciso XXXIII 
do art. 7º da Constituição Federal.  
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
 
 
Ivoti, .......... de ............................de ......... 
 
 
 
........................................................................... 
(Diretor, Sócio-gerente ou equivalente) 
Carimbo da empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                            ANEXO V - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
                            DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET GRATUITA 
 
1.A empresa vencedora deverá fornecer o acesso à internet com tecnologia WI-FI, sete dias 
por semana, 24 horas por dia, nos seguintes pontos públicos e de grande circulação do 
município de Ivoti: 
a) Praça Emancipação - 1° mês de contrato; 
b) Praça Concórdia - 3° mês de contrato; 
c) Praça Neldo Holler - 3° mês de contrato; 
d) Praça de Skate e Lazer Geraldo José Frohlich - 2° mês de contrato; 
e) Belvedere - 1° mês de contrato; 
f) Núcleo de Casas Enxaimel - 4° mês de contrato; 
1.1- Novos pontos podem ser adicionados no decorrer do contrato, de acordo com a 
demanda e interesse de ambas das partes. 
1.2.Também poderão ser adicionados pontos de acesso temporários, disponibilizando Acesso 
durante algum evento promovido pela administração municipal. 
1.3– Não será permitida a instalação de equipamentos em apenas alguns dos pontos 
definidos pela administração municipal. A empresa deverá atender aos pontos em sua 
totalidade. 
2. A empresa deverá instalar equipamentos e softwares que possibilitem o acesso simultâneo 
de no mínimo 100 usuários em cada um destes pontos, sendo que, em períodos de eventos, 
este número deverá ser expandido proporcionalmente. 
2.1 – Os equipamentos utilizados deverão atender as seguintes características mínimas: 
a)Suportar até 100 usuários simultâneos por equipamento; 
b)Monitorar e solucionar problemas com maior brevidade; 
c)Maximizar o throughput de dados enviando todo o tráfego de dados direto dos pontos de 
acesso a rede com fio; 

 d)Suporte à segurança wireless, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-ENTERPRISE, TKIP/AES; 
 e)Suportar 802.1x de classe empresarial e dos recursos de atribuição dinâmica de Vlan; 
 f)Controlar automaticamente as atribuições de canais e potência de transmissão de todos os 
APs; 
 g)Gerar estatísticas e monitoramento de desempenho e utilização por praça; 
 h)Ter controle de acesso; 
i)L2 baseado em endereços MAC; 
j)L3/4 baseado em IP e protocolo. 
3. A empresa deverá possuir sistema de gestão e controle dos acessos, identificando usuários 
e fornecer logs de acesso para casos de necessidades legais. 
3.1. O sistema de gestão deverá possuir as seguintes características mínimas: 
a)Gerar relatórios das praças informando quantidade de usuários por período; 
b)Registro de log completos com IP, cadastro do usuário por check-in ou CPF caso não tenha 
facebook, MAC Address e data e hora; 
c)Possibilidade de rastreamento de uso até o usuário final; 
d)Possibilidade de controle de dados e limitação de acesso via Proxy; 

  e)Controle de acesso por tempo, perfis e outros; 
f)Relatórios personalizáveis; 
g)Controle completo de acesso para visitantes; 
h)Personalização de cadastro de acordo com as informações; 

  i)Cadastro de visitantes pela área administrativa da empresa vencedora; 
j)Relatório de acessos detalhados; 



 

 

k)Estatísticas de acesso e movimentação por AP (ponto de acesso); 
3.2– O sistema de gestão pode ainda contar com os seguintes recursos: 
a)Permitir o cadastro do visitante ou cliente, sendo ele customizável para que se possam 
solicitar dados relevantes aos negócios da empresa; 
b)Permitir a exibição de telas personalizadas para destacar ofertas, promoções ou campanhas 
da empresa contratada, bem como da divulgação de eventos da própria municipalidade; 
c)Permitir a personalização de acordo com o negócio, ou seja, alterar o layout e templates de 
e-mail, customização de relatório e campos de cadastro; 
d)Direcionamento para as redes sociais de negócios da empresa; 
e)Permitir o acesso à internet após realizar check in na página do facebook do Município de 
Ivoti (https://www.facebook.com/prefeitura.ivoti/) e do instagram de ivoti 
(https://www.instagram.com/municipiodeivoti/ 
4. A empresa, além de fornecer o acesso gratuito nestes pontos, poderá também, praticar a 
comercialização de acesso pré-pago a rede, bem como, disponibilizar uma extensão de acesso 
aos seus assinantes comerciais e residenciais. 
5. A empresa poderá divulgar a disponibilidade do serviço e suas logomarcas comerciais, 
bem como as regras e as instruções para a conexão, em placas, cujas dimensões e localização 
serão previamente aprovadas pelo município. 
6.A empresa poderá utilizar, sem custos, as estruturas prediais existentes nos órgãos 
públicos municipais para instalação de suas antenas, rádios-transmissores e demais 
equipamentos necessários. Caso seja necessária a instalação de equipamentos em prédios ou 
terrenos particulares melhor localizados para o perfeito funcionamento da rede, os custos de 
locação ou qualquer despesa ficará por conta da empresa. 
7.A empresa deverá instalar junto ao equipamento de acesso a internet uma câmera IP com 
resolução 1280x720. 
8.As imagens das câmeras deverão ser disponibilizadas no site da empresa bem como no site 
do Município. 
9.Empresas interessadas na participação deste processo deverão realizar visita técnica 
antecipada. As visitas técnicas são individuais e deverão ocorrer até cinco dias úteis  antes 
do recebimento de documentos e propostas e cada proponente deverá agendar sua visita 
antecipadamente junto ao Departamento de Informática do Município através do telefone 
51-35638800, com o Responsável, Sr. Luiz Fernando Rios Cuty. A visita técnica deverá ser 
realizada por responsável legal da empresa e tem por objetivo fornecer às empresas o 
conhecimento amplo e aprofundado do contexto técnico e operacional nos equipamentos e 
instalações deste fornecimento. Nessa ocasião, os visitantes levantarão as necessidades, além 
de tomar conhecimento de todas as condições que envolverão os serviços.  
10.A definição dos prazos para instalação está definida no item 01, “Cronograma de 
implantação”. A instalação e ativação de cada ponto de acesso à rede pela empresa deverá 
ser previamente analisada e autorizada pelo responsável técnico da Prefeitura Municipal de 
Ivoti. Caso haja necessidade, as datas podem ser alteradas em comum acordo entre ambas as 
partes. 

     11.Após a instalação dos circuitos pela empresa, o departamento de informática daPrefeitura 
Municipal de Ivoti realizará o procedimento de homologação de funcionamento, através de 
testes de conectividade feitos em conjunto com a empresa. 
12.Todos os equipamentos, tanto internos quanto externos, que forem instalados pela  
empresa, para a efetiva prestação do serviço de conexão de internet, deverão atender todas 
as normas e especificações técnicas exigidas pela Anatel. 
13.Todos os custos necessários à realização dos serviços, incluindo infraestrutura, mão de    
obra, materiais, assim como todos e quaisquer equipamentos necessários à execução dos 
serviços, incluindo também softwares específicos e suas respectivas licenças de uso, além das 



 

 

despesas com manutenção ficam sob responsabilidade da empresa. 
14.A empresa somente poderá iniciar os serviços de implantação e configuração a partir  da 
assinatura do contrato e recebimento da respectiva ordem de serviço 
15.Os equipamentos internos e externos aos prédios públicos pertencentes à empresa 
poderão ser retirados 30 dias após o término do contrato com o Município, sem direito a 
nenhuma indenização. 
16.Tempo máximo por conexão por usuário será definido após a realização do certame, em 
comum acordo entre a empresa e o Município. 
17.A placa deverá conter, obrigatoriamente, o brasão do Município e instruções para 
conexão. E poderá conter, a critério da contratada, a logomarca e dados de contato da 
empresa. 
18. Sugestão de modelo de placa de divulgação, caso a empresa pretenda utilizar outro 
modelo, deverá ser submetido à Prefeitura para avaliação: 



 

 

 



 

 

                                                            ANEXO VI 
 
                          MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº   
 
O MUNICÍPIO DE IVOTI, pessoa jurídica de  direito  público interno, com sede nesta 
cidade, na Av. Presidente Lucena, 3527, Centro, em Ivoti/RS, inscrito no CNPJ sob o nº 
88.254.909/0001-17, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MARTIN CESAR 

KALKMANN, doravante denominado CONTRATANTE e de  outro lado: a empresa .., 
estabelecida na .....,inscrita  no CNPJ  sob  o  nº…,  representada  por  .....,  doravante 
denominada CONTRATADA, fundamentados nas disposições da Lei nº 8.666/93, com as 
alterações posteriores e tendo em vista o que consta do Edital nº 6/2019 – Concorrência 
01/2019 e do Processo Administrativo nº ../2019, resolvem celebrar o presente contrato 
mediante as cláusulas que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto do presente Contrato é o fornecimento de acesso à Internet gratuita com tecnologia 
WI-FI, em praças e locais públicos, tudo conforme o edital e o Termo de Referência. Como 
contrapartida, a Contratada poderá instalar placas para fins publicitários nos locais de 
internet gratuita, de acordo com a descrição contida no Termo de Referência anexo. 
Parágrafo Primeiro – O acesso à internet deverá possuir velocidade de conexão de ... para 
download e ......... para upload, conforme proposta apresentada. 
Parágrafo Segundo – As disposições da prestação dos serviços, direitos e obrigações das 
partes estão estabelecidas neste Contrato e no Termo de Referência em anexo ao presente 
Contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS 

O acesso à Internet com tecnologia WI-FI deverá estar disponível para uso nas praças do 
Município em até 20 (vinte) dias a contar do recebimento da Ordem de Serviço, expedida 
pela Secretaria de Administração, entregue mediante protocolo. 
Parágrafo Primeiro – O fornecimento de acesso à internet com tecnologia WI-FI deverá 
ocorrer 07 (sete) dias da semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, nos pontos públicos de 
grande circulação especificados pelo CONTRATANTE, conforme Termo de Referência. 
Parágrafo Segundo – Como contraprestação, a CONTRATADA poderá divulgar a 
disponibilidade do serviço e suas logomarcas comerciais, bem como as regras e as instruções 
para a conexão, em placas a serem colocadas nas praças. 
Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA poderá instalar placas nas praças objeto deste 
Contrato, conforme dimensões definidas no Termo de Referência  e a localização das placas 
em cada praça dependerá de prévia aprovação do CONTRATANTE. 
Parágrafo Quarto – Havendo necessidade e/ou interesse do CONTRATANTE, novos 
pontos poderão ser adicionados em novas praças. 
Parágrafo Quinto – A prestação dos serviços não será remunerada, como contrapartida, a 
empresa contratada poderá instalar placas para fins publicitários nos locais de internet 
gratuita, conforme critérios estabelecidos no Edital nº 6/2019 – Concorrência nº 01/2019, no 
Termo de Referência e neste contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA 
O CONTRATANTE designa o servidor LUIZ FERNANDO RIOS CUTY, como responsável 
pelo acompanhamento, fiscalização e recebimento dos serviços e do contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 



 

 

Nenhum pagamento será devido pelo CONTRATANTE à CONTRATADA ou a terceiros, 
correndo por conta desta todas as despesas aludidas neste contrato, bem como quaisquer 
outras que venham a se relacionar com o objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 O presente Contrato entrará em vigor na data da sua assinatura e vigerá pelo prazo de 48 
(quarenta e oito) meses. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Não havendo qualquer ônus ao CONTRATANTE, não há dotação orçamentária indicada, já 
que este Contrato de Prestação de serviços será realizado sem desembolso para o mesmo, 
inclusive perante terceiros, por eventuais danos que a presente permissão possa causar. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

Compete ao CONTRATANTE: 
I – receber, fiscalizar, orientar, impugnar e dirimir eventuais dúvidas da execução do objeto 
contratado; 
II – receber os serviços na forma contratada. Se o objeto não estiver de acordo com as 
especificações, o CONTRATANTE deverá rejeitá-lo no todo ou em parte; 
III – fornecer especificações referentes aos locais em que deverão ser colocadas as placas 
pela CONTRATADA e a Ordem de Início dos serviços. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 
I – executar os serviços objeto deste contrato, segundo especificações do Termo de 
Referência; 
II– assumir todas as despesas necessárias à consecução do objeto contratado; 
III– arcar com todas as despesas com materiais, equipamentos auxiliares, ferramentas, mão 
de obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, taxas, tarifas, emolumentos, licenças, 
alvarás, tributos incidentes, seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos 
da natureza, da infortunística trabalhista e de responsabilidade civil para quaisquer danos e 
prejuízos causados pela CONTRATADA ao Município ou a terceiros, gerados direta ou 
indiretamente pela execução dos serviços e/ou ocupação do espaço público, limpeza e 
conservação dos locais, após a instalação dos mesmos e durante o período de vigência do 
contrato, e tudo o mais que se fizer necessário à execução dos serviços, não importando 
qualquer ônus ao CONTRATANTE, durante o período da prestação dos serviços; 
IV– indenizar terceiros e o CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo ou dano, 
decorrente de dolo ou culpa, durante a execução do objeto, ou após o seu término, em 
conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666/93; 
V– dispor aos técnicos do CONTRATANTE amplo acesso às informações que julgarem 
necessários; 
VI– cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
VII– manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, durante 
toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como o 
cumprimento às disposições do ato convocatório e da proposta; 
VIII– responder pela qualidade e demais características do objeto, bem como a observação às 
normas técnicas; 
IX– informar ao Fiscal do Contrato qualquer mudança de endereço, telefone, correio 
eletrônico (e-mail) ou outros. 
 



 

 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

Na aplicação das sanções e penalidades previstas nos incisos abaixo, com fulcro nos arts. 86, 
87 e 88 da lei de licitações 8.666/93, devem ser consideradas as seguintes circunstâncias: a 
natureza e a gravidade da infração contratual; os danos que o cometimento da infração 
ocasionar ao serviço e aos usuários; a vantagem auferida em virtude da infração; as 
circunstâncias gerais agravantes e atenuantes; os antecedentes da contratada. 
I-A recusa injustificada da assinatura do contrato será considerado como inadimplemento 
total do contrato e as penalidades a ser aplicadas são as previstas no inciso III, no que couber;  
II-O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa na razão de 5 
URM (Unidade de Referência do Município), limitado a 20 dias, sob pena de, ultrapassado 
esse prazo, caracterização de inadimplemento total do objeto do contrato, autorizando a 
aplicação de penalidades previstas no inciso III. 
a) a multa a que alude este inciso II não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta clausula, dependendo 
do dano causado ao interesse público. 
III - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
a) advertência por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato; 
b) multa na razão de 10 URM (Unidade de Referência do Município); quando o 
inadimplemento por total e multa na razão de 5 URM (Unidade de Referência do 
Município) quando o inadimplemento por parcial, independente do percentual já concluído 
do contrato. 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo a ser arbitrado pela administração considerado o disposto no 
parágrafo 1°, não superior a 2 (dois) anos; 
d) considerando a gravidade das consequências do inadimplemento do contrato, poderá a 
administração declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
§ 1o  As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”  do inciso III poderão ser aplicadas 
juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
§ 2o  A sanção estabelecida na alínea “d”, do inciso III prevista nesta cláusula é de 
competência exclusiva do Secretário Municipal, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação 
ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.      
§ 3º: As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do inciso III poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este instrumento e 
pela lei de licitações: 
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
§ 4º: a aplicação das sanções e penalidades aqui previstas não exime a contratada de 
responder por perdas e danos que causar a administração em razão de conduta ilícita 
praticada. 
 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES E MULTAS 

No caso de incidência de uma das situações previstas na CLÁUSULA NONA, o 
CONTRATANTE notificará a CONTRATADA, para, no prazo legal, contados do 
recebimento desta justificar, por escrito, os motivos do inadimplemento. 
Parágrafo Único - Será justificado o inadimplemento, nos seguintes casos: 
a)acidentes que impliquem retardamento na execução dos serviços de acesso à Internet sem 
culpa da CONTRATADA; 
b)falta ou culpa do CONTRATANTE; 
c)caso fortuito ou força maior, conforme artigo 393 do Código Civil Brasileiro. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS MOTIVOS DA RESCISÃO 

O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato de prestação dos serviços, 
independentemente de interpelação ou procedimento judicial, sem que caiba à 
CONTRATADA direito à indenização de qualquer natureza, ocorrendo nos casos previstos 
no art. 78, da Lei nº 8.666/93, acrescidos de: 
I - não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais, especificações e 
prazos; 
II - lentidão na execução dos serviços, levando a CONTRATADA a não conclusão dos 
mesmos nos prazos estipulados; 
III - cessão ou transferência do contrato a terceiros, total ou parcialmente;  
IV  - cometimento reiterado de erros na execução dos serviços; 
V - falência, concordata ou dissolução da CONTRATADA, ou insolvência de seus sócios, 
gerentes ou diretores ou alteração do objeto social da empresa (quando a alteração prejudicar 
a execução do contrato); 
VI - em quaisquer situações previstas na CLÁUSULA NONA deste contrato; 
VII - reiteração de impugnação dos serviços, evidenciando a incapacidade
 da CONTRATADA no cumprimento satisfatório do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS DIREITOS 
A CONTRATADA, em caso de rescisão administrativa, reconhece todos os direitos do 
CONTRATANTE, consoante prevê o Artigo 77 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXTINÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O presente Contrato de Prestação dos serviços não gera à CONTRATADA direito subjetivo 
à sua continuidade, cabendo ao CONTRATANTE, a qualquer título, revogá-lo, sem 
indenização de espécie alguma. 
Parágrafo Único - Por razões de interesse público, poderá o CONTRATANTE, em decisão 
justificada, extinguir a prestação dos serviços, objeto do presente contrato, o que não gerará à 
CONTRATADA nenhum direito à indenização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de 
habilitação e qualificação apresentadas na abertura da licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –  
Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições contidas no Edital nº  – Concorrência nº 
01/2019, na Lei de Licitações e nas legislações vigentes sobre a matéria. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA –  
Qualquer tolerância ou concessão do CONTRATANTE para com a CONTRATADA, 



 

 

quando não manifestada por escrito, não terá validade e não poderá ser invocada para 
alterar os compromissos assumidos neste instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA –  
As dúvidas resultantes da interpretação do presente contrato serão discriminadas em juízo, 
ficando eleito o Foro da Comarca de Ivoti /RS. 
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que se produzam seus 
jurídicos e legais efeitos. 
            Municipio de Ivoti,  
 

 
              MARTIN CESAR KALKMANN 

                                                 Contratante 
 
                                                                                                    Contratada 
Fiscal do Contrato: 
 
 
TESTEMUNHAS:                               Ciente em:    2019. 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO VII - LOCAIS DE INTERESSE PARA COLOCAÇÃO DE HOTSPOTS E 

PUBLICIDADE - IVOTI. 

 
a) Praça Emancipação; 

b) Praça Concordia; 

c) Praça Neldo Holler; 

d) Praça de Skate e Lazer Geraldo José Fröhlich; 

e) Belvedere, 

f) Núcleo de Casas Enxaimel. 

 

 


