PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
CNPJ: 18.278.069/0001-47
Rua Osório Soares, 600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG
Fone: 0-- 34 3813-1015 - Fax: 0--34 3813-1130
E-mail: licitação@vazante.mg.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE- Aviso de Retificação de Licitação- Pregão Presencial
nº 38/2020- Município de Vazante-MG torna público Retificação do Pregão Presencial nº 38/2020 –
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de pontos de acesso dos prédios da
Prefeitura à rede mundial de computadores (internet) para comunicação de dados através da
infraestrutura de fibra óptica com fornecimento dos equipamentos necessários à execução do serviço,
manutenção, mudança de pontos e suporte técnico, com banda, velocidade e quantidades descritas no
edital e seus anexos. Altera-se as especificações dos itens 01 e 02. Protocolo dos envelopes: até as 13
horas do dia 08/06/20. Abertura e Disputa de Lances: dia 08/06/20 às 13 horas, na sala de reuniões da
CPL. O edital na íntegra está disponível no site http://vazante.mg.gov.br/editais, podendo ser
solicitado pelo e-mail: licitacao@vazante.mg.gov.br. Vazante-MG, 22/05/20 – Renata Cristina
Caixeta – Pregoeira.
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ADVERTÊNCIA

INOBSTANTE A PLENA VIABILIDADE DE AUTO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART.
7º 1 DA LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, A PREFEITURA
MUNICIPAL DE VAZANTE, ATRAVÉS DE SUA PREGOEIRA, VÊM TRAZER AO
CONHECIMENTO DE QUEM INTERESSAR POSSA QUE NÃO HESITARÁ EM DECIDIR
PENALIZAR OS PREGOANTES QUE DESCUMPRAM O PACTUADO NESTE EDITAL DE
CONVOCAÇÃO.
COMO DE PRAXE, NO CASO DE INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS LEGAIS, A
PREFEITURA DE VAZANTE SE PRONUNCIARÁ COM CLAREZA E PRECISÃO NO
SENTIDO DE APLICAR MULTAS, SUSPENDER e IMPEDIR EMPRESAS DE
PARTICIPAREM DE CERTAMES LICITATÓRIOS.
DESSE MODO, TAMBÉM CUMPRE INFORMAR QUE A INOBSERVÂNCIA DAS
FORMALIDADES EDITALÍCIAS ACARRETARÁ NA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES
APLICÁVEIS À ESPÉCIE A TODOS QUE DE ALGUM MODO CONCORRAM PARA O
DESCUMPRIMENTO DESSAS NORMAS LEGAIS, SENDO-LHES IMPUTADA
DIRETAMENTE A RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, CIVIL E CRIMINAL, SEM
PREJUÍZO DAS DEMAIS COMINAÇÕES CABÍVEIS, NA CONFORMIDADE COM O QUE
PRECEITUA A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
SENDO ASSIM, SOLICITAMOS QUE OS PREGOANTES INTERESSADOS APRESENTEM
SUAS PROPOSTAS E LANCES DE FORMA CONSCIENTE, COM A CERTEZA DE QUE
PODERÃO ENTREGAR O OBJETO DA FORMA COMO FOI PEDIDO NO EDITAL E
DENTRO DOS PRAZOS, PREÇOS E PADRÕES DE QUALIDADE EXIGIDOS.
VALE LEMBRAR AINDA QUE OS PEDIDOS DE RECOMPOSIÇÃO OU
REALINHAMENTO DE PREÇOS SÃO EXCEÇÕES À REGRA, APLICÁVEIS
EXCLUSIVAMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS, E SOMENTE SERÃO
DEFERIDOS SE ESTIVEREM EM TOTAL CONSONÂNCIA COM A LEI.
RATIFICAMOS, POIS, A CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA E INDISPENSÁVEL DE QUE AS
PROPOSTAS SEJAM EFETIVADAS DE FORMA SÉRIA, CONSCIENTE, FIRME,
CONCRETA E EXEQÜÍVEL, VISANDO EVITAR TRANSTORNOS DE MAIOR MONTA,
TANTO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO PARA OS PREGOANTES EM
GERAL.
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EDITAL RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 72/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2020 - SRP

O Município de Vazante, estado de Minas Gerais, torna público para conhecimento dos interessados que
realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, no qual observará os preceitos da Lei nº
10.520 de 17 de julho de 2002, critério MENOR PREÇO, no seguinte teor:
1) OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de

serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de pontos de acesso
dos prédios da Prefeitura à rede mundial de computadores (internet) para comunicação de dados
através da infraestrutura de fibra óptica com fornecimento dos equipamentos necessários à
execução do serviço, manutenção, mudança de pontos e suporte técnico, com banda, velocidade
e quantidades descritas no edital e seus anexos.
2) UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
3) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Ficha
Órgão:
Unidade:
Sub-Unidade:
Funcional Programatica:
Elemento da Despesa:
Fonte de Recurso:

97
02
02.30
02.30.00
04.122.0402.2015
3.3.90.39.00
1.00.00

PODER EXECUTIVO
SECRE.MUN.ADMINISTRACAO REC.HUMANOS
SECRE.MUN.ADMINISTRACAO REC.HUMANOS
MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários

4) DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA:
- PROTOCOLO: até as 13 horas do dia 08 de Junho de 2020.
- ABERTURA DE PROPOSTAS: às 13 horas do dia 08 de Junho de 2020, na Sala de Licitações, da
Prefeitura Municipal.
5) FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520 de 17/07/02, Lei Complementar nº 123 de
14/12/06 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações
O Edital completo poderá ser retirado no site: vazante.mg.gov.br, tópico Editais e
Licitações; solicitado pelo e-mail licitacao@vazante.mg.gov.br sem ônus ou ainda adquirido na Prefeitura
Municipal mediante o pagamento de R$15,00, correspondente ao custo das cópias reprográficas.
Demais informações estão disponíveis aos interessados no Departamento de Licitações, à Rua
Osório Soares, 600, no horário das 08:00 h às 17:00h.
PUBLIQUE-SE.
Vazante, 22 de Maio de 2020.
RENATA CRISTINA CAIXETA
- Pregoeira – Portaria 002/2020-
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 72/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2020 - SRP

PREÂMBULO
O Município de Vazante, estado de Minas Gerais, torna público para conhecimento dos
interessados, que de acordo com a Lei Federal nº 10.520 de 17/07/02, Lei Complementar nº 123
de 14/12/06 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, além das
condições previstas neste Edital e seus anexos, realizará licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, visando o Registro de Preços para contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações para a implementação,
operação e manutenção de pontos de acesso dos prédios da Prefeitura à rede mundial de
computadores (internet) para comunicação de dados através da infraestrutura de fibra óptica com
fornecimento dos equipamentos necessários à execução do serviço, manutenção, mudança de
pontos e suporte técnico, com banda, velocidade e quantidades descritas no edital e seus anexos.
OS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA E OS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO DEVERÃO SER PROTOCOLADOS ATÉ AS 13 HORAS DO DIA 08 de
Junho de 2020, NO PROTOCOLO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTEMG, À RUA OSÓRIO SOARES, 600, 1º PISO, BAIRRO INDEPENDÊNCIA.
O credenciamento e abertura dos envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação
acontecerão na Seção de Licitações da Prefeitura do Município de Vazante, iniciando-se às 13
horas do dia 08/06/2020, e os atos serão conduzidos pela Pregoeira Renata Cristina Caixeta, com
o auxílio da Equipe de Apoio, constituída pelos seguintes servidores: Franciele Alves Andrade,
Simone Fatima da Silva, Tamara Tatiane Pereira, Eliete Aparecida da Oliveira Nunes e Mércia
Vaz de Oliveira Machado, designados através da Portaria n.º 002/2020 de 02 de janeiro de 2020.
1 - DO OBJETO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços para contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de telecomunicações para a implementação,
operação e manutenção de pontos de acesso dos prédios da Prefeitura à rede mundial de
computadores (internet) para comunicação de dados através da infraestrutura de fibra
óptica com fornecimento dos equipamentos necessários à execução do serviço, manutenção,
mudança de pontos e suporte técnico, com banda, velocidade e quantidades descritas no
edital e seus anexos, visando atender solicitação da Secretaria Municipal de Administração,
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conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência Anexo VIII ao presente edital.
- O uso do Sistema de REGISTRO DE PREÇOS para essa aquisição está fundamentada no
DECRETO N.º 05 DE 07 DE JANEIRO DE 2019. “Regulamenta o Sistema de Registro de
Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito do Poder
Executivo de Vazante” já que, pelas características e pela natureza do objeto a ser adquirido, há
necessidade de aquisições freqüentes pela Administração e não é possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado.
2 - DA PARTICIPAÇÃO
– Poderão participar do certame pessoas jurídicas do ramo de atividade pertinente ao objeto
da contratação, que satisfaçam as exigências estabelecidas neste edital.
- Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação:
- Firma em consórcio ou em processo de falência ou concordata ou que se encontre incursa na
penalidade prevista no Art. 87, incisos III (perante este Município) e IV (imposta por órgão ou
entidade da Administração Pública), da Lei 8.666/93.
- que se encontrem sob falência, insolvência, concordata, concurso de credores, dissolução,
liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.
- Empresas estrangeiras que não funcionem no país.
- proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente
- que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
- entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio.
– A não observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade da licitante
que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
- Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa
licitante.
- A participação na presente licitação implica para a empresa licitante a aceitação plena e
irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes neste Edital e de seus anexos, a
observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.
- No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome do licitante, a pessoa por
ele credenciada.
- O uso de telefone celular durante a sessão de lances só poderá ser usado com a permissão da
Pregoeira.
– Será facultado aos licitantes o encaminhamento dos documentos e proposta via postal
ou qualquer outro meio que lhe seja conveniente, sendo lhes vedada apenas a participação
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da fase de lances verbais e apresentação de recursos no ato da sessão, conforme
entendimento Jurisprudencial do TCU - Tribunal de Contas da União.
- As licitantes que enviarem os envelopes “Documentação de Habilitação” e
“Proposta de Preços”, sem representante credenciado, deverão encaminhar, em envelope
separado, a declaração do Anexo III e Declaração do Anexo V, assim terão sua proposta
escrita aceita. No entanto, a ausência de representante implicará na desistência de ofertar
lances verbais e de manifestar sua intenção de interpor recurso administrativo quanto às
decisões tomadas neste certame licitatório.
- Qualquer informação incompleta ou inverídica constante nos documentos de credenciamento
apurada pela Pregoeira, mediante simples conferência ou diligência, implicará no não
credenciamento da respectiva licitante e envio dos documentos para o M.P.M.G (Ministério
Público de Minas Gerais), para apuração, se possível, de prática delituosa, conforme art. 89 e
seguintes da Lei nº 8.666/93.
3 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO:
- A Proposta Comercial e Documentação de Habilitação deverão ser apresentadas, em
envelopes distintos, colados e indevassáveis, sob pena de desqualificação, contendo em sua parte
externa, as seguintes informações:
ENVELOPE Nº 01 (PROPOSTA DE PREÇOS)
PREGÃO PRESENCIAL 38/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
NOME DA EMPRESA LICITANTE
CNPJ/MF nº
DATA DA ABERTURA:
ENVELOPE n.º 02 (DOCUMENTOS HABILITAÇÃO)
PREGÃO PRESENCIAL 38/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
NOME DA EMPRESA LICITANTE
CNPJ/MF nº
DATA DA ABERTURA:
3.2. Os documentos para habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou pela Pregoeira ou qualquer Membro da
Equipe de Apoio, à vista dos originais, ou por publicação em órgão de Imprensa Oficial e
permanecerão anexados ao processo;
3.3 - A licitante que pretender autenticação de documentos via Comissão do Pregão, o faça
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até às 16:00h do dia anterior à data de abertura da licitação. Fica facultado à Pregoeira a
autenticação de documentos no dia da sessão.
3.4. O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá
ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da
presente licitação.
4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
- Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 alterada pela Lei
Complementar nº 147/2014, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, sob pena
de inabilitação, ainda que essa apresente alguma restrição.
- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal (documentos
exigidos nas alíneas g, h, i, j, k do item 8.1), será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogável por igual período, a critério da administração Pública, para a regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
- A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento,
devidamente fundamentado, a ser dirigido a Pregoeira. Entende-se por tempestivo o
requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos;
- A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 4.1.1, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
- Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em
que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou
até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta
inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.
- Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que
será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
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- não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem 4.4.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese do subitem 4.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
- no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 4.3, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessão pública, após
verificação da documentação de habilitação.
- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
- A condição Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei
Complementar nº 147/2014, necessária para participação neste certame deverá ser comprovada
mediante apresentação de Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver
nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006,
conforme modelo constante do Anexo V.
- Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº
147/2014, serão aplicados às cooperativas, nos termos do artigo 34 da Lei nº. 12.488/07.
5 - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:
- O edital completo encontra-se no site oficial da prefeitura www.vazante.mg.gov.br
- Todas as alterações, retificações ou esclarecimentos que porventura se fizerem necessários
serão publicados no Diário Oficial e/ou no site www.vazante.mg.gov.br, tópico Editais e
Licitações, sendo que o acompanhamento destas informações será de total responsabilidade das
licitantes.
- As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame, obrigam- se
a acompanhar as publicações referentes ao processo no site www.vazante.mg.gov.br, bem como
as publicações no Diário Oficial do Estado, visando ao conhecimento de possíveis alterações e
avisos.
- Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderão ser solicitados por
qualquer pessoa até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. Os
esclarecimentos poderão ser feitos através do e-mail licitacao@vazante.mg.gov.br, ou através de
correspondência dirigida ao Setor de Licitações desta instituição, localizado na Rua Osório
Soares, 600, bairro Independência, ou, ainda, pelo fax (34) 3813-1130, no horário das 08:00h ás
17h, de 2ª a 6ª feira. Os esclarecimentos prestados serão estendidos a todas as empresas
adquirentes do Edital.
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- As respostas da Pregoeira às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail e
disponibilizadas no site www.vazante.mg.gov.br, ficando acessíveis a todos os interessados.
- No site citado serão disponibilizadas, além das respostas, outras informações que a Pregoeira
julgar importantes, razão pela qual os interessados devem consultar o site com freqüência.
- Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá impugnar o ato convocatório do PREGÃO;
– A impugnação deverá ser formalizada por escrito, podendo ser enviada pelo Correio ou ser
protocolada no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal de Vazante, situado no Primeiro
andar da Rua Osório Soares, 600, Bairro Independência - Vazante, Estado de Minas Gerais, CEP
38780-000, impreterivelmente no horário de atendimento, de 08:00 às 17:00 horas.
- Serão aceitos pedidos de esclarecimentos via e-mail. Impugnações e Recursos deverão ser
protocolados, conforme dispõe o art. 41, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93 e art. 4º, XVIII da Lei
10.520/02.
- Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
- Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as
falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à
data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não
suspenderá o curso do certame.
- Caberá à Pregoeira, auxiliado pela Divisão responsável pela elaboração deste edital, decidir
sobre a petição interposta e será enviada ao impugnante por e-mail, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, e divulgada no site deste Município para conhecimento de todos os interessados.
6 – DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO:
6.1. A empresa licitante deverá apresentar um representante para credenciamento, MUNIDO DE
CÓPIA DO ESTATUTO SOCIAL OU CONTRATO SOCIAL, sendo recomendável sua
presença com 10 (dez) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a sua
abertura, nas formas abaixo:
a) tratando-se de titular, diretor, sócio ou gerente, munido de instrumento que lhe confira poderes
expressos para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, devendo
identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente com foto.
b) se representante legal, deverá apresentar procuração por instrumento público ou particular, da
qual deverá constar ainda a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública,
com firma reconhecida em cartório, acompanhados do ato constitutivo da empresa, que
comprove a legitimidade do outorgante. Obrigatória a apresentação de documento de
identidade ou outro documento equivalente com foto.
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- Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a carta
de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o
documento para os fins deste procedimento licitatório.
- NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO, O REPRESENTANTE DO LICITANTE
DEVE APRESENTAR, FORA DO ENVELOPE:
a) declaração, conforme modelo do Anexo III, de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação, a teor do art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/02.
b) declaração, conforme modelo do Anexo V, de que cumpre os requisitos legais para
qualificação como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou equiparada,
nos termos do art. 3º da citada Lei, e de que não está sujeito a quaisquer dos impedimentos do §
4º deste artigo.
Obs.: O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e
administrativamente, sob pena de responsabilização nos termos da lei.
6.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a
licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.
- Licitante ou representante de licitante que se retirar antes do término da sessão considerar- seá que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos da Pregoeira.
- A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, bem assim o não
comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a participação
do mesmo no certame. Neste caso, o portador dos envelopes poderá assistir apenas como
ouvinte, não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se
manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a
documentação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2),
o respectivo envelope será entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la,
lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto, com o intuito de
ampliar a disputa.
- O credenciamento da licitante ou de seu representante legal junto a Pregoeira implica a
presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial
e a responsabilidade legal pelos atos praticados.
- Nenhuma pessoa poderá representar mais de uma empresa neste pregão, sob pena de
exclusão sumária de ambas as licitantes representadas.
- O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EM HIPÓTESE ALGUMA
DISPONIBILIZARÁ XEROX PARA OS PARTICIPANTES.
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7 - DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 01):
–O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante, que deverá
atender aos seguintes requisitos:
I – Ser elaborada e Impressa em Papel branco, exclusivamente no formato do tipo A4,
orientação do papel Retrato, contendo as informações do Anexo I, assinada por quem de direito,
em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o
preço unitário e total, expresso em reais (R$), com dois dígitos após a virgula no valor unitário,
em algarismos arábicos, devendo todas as folhas ser rubricadas;
II – Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, contratação de pessoal,
despesas quanto à instalação nos locais determinados e quaisquer outros ônus que porventura
possam recair sobre o objeto da presente licitação
III – Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias
consecutivos, a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa,
esse prazo será considerado como tal;
IV – Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato,
número da conta corrente bancária e agência respectiva. A licitante deverá constar na proposta o
número da Agência e Conta Bancaria.
V - conter o nome, estado civil, profissão, número do CPF (MF) e do documento de Identidade
(RG), domicílio e cargo na empresa, da pessoa que ficará encarregada da assinatura do contrato
VI – Da Prestação de Serviços: A Prestação dos Serviços será Parcelada de acordo com as
necessidades do Município, sempre após a autorização de fornecimento, e de acordo com os
critérios estabelecidos no termo de referência;
VII - Na elaboração da proposta de preço deverão ser observados os preços de referência dos
itens/lotes, constantes do Termo de Referência - Anexo VIII, extraído de pesquisa de preços de
mercado, não devendo os preços ofertados ultrapassarem tais valores, que são tidos como preços
máximos.
VIII- Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas e custos diretos e indiretos
relacionados ao fornecimento do serviço, inclusive aqueles decorrentes de fretes, impostos,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de
pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
licitado e constante da proposta;
IX - Para comprovação de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser
apresentada junto à Proposta de Preços certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de
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microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº
103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.
- Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
- Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato convocatório.
– A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.
– Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço,
condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos
originais ofertados.
- Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, implica em
submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita
observância das normas contidas na legislação federal mencionada no preâmbulo deste edital.
8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 02):
As licitantes deverão apresentar no envelope “2” - Documentos de Habilitação”, os seguintes
documentos:
Habilitação Jurídica:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrada na Junta
Comercial competente; ou
b) Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado,
em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações,acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores, com a publicação no Diário Oficial da Ata de
Assembléia que aprovou o Estatuto; ou
c) Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício; ou
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.
Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartão CNPJ).
b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida
pela Caixa Econômica Federal em vigor;
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, em vigor;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado em vigor;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativos ao domicílio ou sede da
proponente, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município,
em vigor;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em vigor.
Qualificação Técnica:
a) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por Pessoa Jurídica de Direito PÚBLICO ou
PRIVADO, declarando que o proponente já promoveu execução de serviços da mesma natureza
do objeto da licitação, comprovando aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível com as características dos itens de maior relevância constantes no Termo de
Referência.
b) Certidão que comprove a outorga concedida pela ANATEL à empresa para explorar Serviço
de Comunicação Multimídia (SCM) e a comprovação de regularidade junto à ANATEL;
c) Certidão de registro da empresa no CREA-MG ou visto no CREA-MG.
- O(s) atestado(s) de capacidade técnica estarão sujeitos a diligência para averiguar
através de visita técnica ou análise do contrato firmado entre o emitente do atestado e a Licitante
a autenticidade das informações. Se durante esse processo for constatada fraude em qualquer um
dos documentos, a Licitante envolvida estará automaticamente desclassificada do processo
licitatório em questão e estará sujeita às penalidades da Lei;
- A equipe técnica do Contratante se reserva o direito de realizar diligências para
certificar-se da veracidade dos documentos apresentados pela Licitante, como, por exemplo,
consulta ao Acervo Documental disponível no Portal da Anatel na Internet.
Qualificação Econômico-Financeira:
a) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da
licitante, caso o documento não declare sua validade somente será aceito documento expedido no
máximo 90 (noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes;
8.1.6 - Deverá constar no Envelope 2, ainda, Declaração UNIFICADA conforme Modelo do
Anexo IV, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, sob as
penas da lei.
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Observação: Visando facilitar e agilizar os trabalhos da PREGOEIRA E DA EQUIPE
DE APOIO, pede-se apresentar os documentos, na mesma ordem seqüencial em que foram
citados neste edital, Itens 8.1.2 a 8.1.6. Esclarecemos que o descumprimento desta observação
não será causa de desclassificação da licitante.
- Os licitantes participantes, que não apresentarem todos os documentos acima
exigidos, ou que os apresentarem incompletos, incorretos ou com a validade expirada, SERÃO
INABILITADOS não se admitindo complementação posterior, salvo previsão contida no § 3º do
Artigo 48 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Complementar 123/06.
- O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da pregoeira pelo prazo de
30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele
período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.
9 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
- No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes de todas as
licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Pregoeira,
que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá de cada licitante, os documentos abaixo
relacionados:
a) A Procuração do representante da empresa, juntamente com os documentos pessoais do
mesmo.
b) Cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou da última
alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos a
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
c) Os envelopes de nº 01 – Proposta e nº 02 – Habilitação devidamente identificados e lacrados.
d) A Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação- Anexo III e
e) Declaração de Microempresa/Empresa de Pequeno Porte - Anexo V (no caso de empresa
enquadrada no sistema de microempresa ou empresa de pequeno porte).
- Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, a Pregoeira
comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas
licitantes ao certame.
- Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, a Pregoeira concluirá, se
ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos representantes das
licitantes tal como previsto na alínea “a”, do item 9.1 exame este iniciado antes da abertura da
sessão.
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- Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos
representantes das licitantes, a Pregoeira promoverá a abertura dos envelopes contendo as
propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas.
- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
10. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
- Abertos os envelopes de Propostas de Preços, estas serão analisadas verificando o
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo
imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
- A Pregoeira classificará o autor da proposta de MENOR PREÇO e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à
proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais.
- Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula
anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três),
para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos
nas propostas apresentadas.
10.4- Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou
de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os
quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou
manifestamente inexeqüíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e
art. 48, II da Lei Federal nº 8.666/93.
– Se a Pregoeira entender que o preço é inexeqüível, fixará prazo para que a licitante
demonstre a exeqüibilidade de seu preço por meio de planilha de custos ou outros documentos.
– Não havendo a comprovação da exeqüibilidade de seu preço a proposta será
desclassificada, sujeitando-se a licitante às sanções legais.
11. DOS LANCES VERBAIS
- Em seguida, será iniciada a etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta
classificada de maior preço, e os demais, em ordem decrescente de valor.
- Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será
realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances.
- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante às penalidades
previstas em lei.
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- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
- Será concedido ao representante da empresa licitante, quando solicitado aa Pregoeira, tempo
para que se consulte a empresa representada acerca da viabilidade do lance verbal, ficando a
critério da Pregoeira a determinação da duração da consulta.
- Ocorrendo hipótese de igualdade entre propostas de menor valor, sem oferecimento de lances
verbais, a Pregoeira realizará sorteio para efetuar a classificação das propostas, na forma
estabelecida no § 2º do art. 45 da Lei nº 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/2006.
- O encerramento da etapa de lances dar-se-á quando, convocados pela Pregoeira, as licitantes
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
12 - DO JULGAMENTO
- O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO, sendo que os preços dos itens não
poderão ser superiores ao constante do termo de referência.
- Os lances deverão ser ofertados, sendo aceitas propostas que reduzam o preço ofertado na
proposta escrita. No encerramento dos lances verbais a Pregoeira verificará se os valores
ofertados estão compatíveis com os estabelecidos nos preços de referência, negociando até a
aceitabilidade da proposta.
- Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.
-Havendo uma só licitante, uma única proposta válida ou se nenhuma das licitantes
ofertar lance verbal, desde que a proposta atenda a todos os termos do edital, caberá à Pregoeira,
analisadas as limitações do mercado e outros aspectos pertinentes, decidir entre considerar
fracassado ou prosseguir com o certame.
- Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de
habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
- Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.
- Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, a
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a
verificação das condições de habilitação do proponente, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado
vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual apresentou proposta.
- O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.
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- Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, a Pregoeira deverá negociar para que seja
obtido um melhor preço.
- Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, Equipe de
Apoio, e pelas licitantes.
- Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao Pregão,
a Pregoeira devolverá, às licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o
encerramento da licitação.
13 – RECURSOS E CONTRARRAZÕES:
– As manifestações de intenção de recurso serão interpostas no final da sessão pública de
realização do PREGÃO, com registro em ata da síntese das suas razões, devendo os interessados
juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias, sob pena de decadência do direito de recorrer;
– Havendo manifestação de intenção de recurso, os demais licitantes ficarão desde logo
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
- O recurso contra a decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo, exceto quando manifestamente
protelatório ou quando a Pregoeira puder decidir de plano.
- O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
- Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção de
Licitações, na Rua Osório Soares, 600, em Vazante/MG, durante o horário normal de expediente;
- A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao vencedor;
- Os recursos e contrarrazões de recursos, deverão ser dirigidos a Pregoeira e registrados no
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Vazante, localizado na Rua Osório Soares, 600, em
Vazante/MG, de 2.ª a 6.ª feira, das 08:00 às 17:00h;
- O recurso somente terá eficácia se o Representante Legal da Recorrente tiver formalizado sua
intenção de recorrer na audiência de abertura deste Pregão.
14 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1. Será formalizada a Ata de Registro de Preços - Modelo Anexo VI, documento vinculativo
obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação, com o fornecedor
classificado em primeiro lugar. O mesmo será convocados para que no prazo de 05 (cinco) dias
assine a mesma, sob pena de decair o direito na preferência da contratação, sem prejuízos das
sanções previstas neste edital e das demais sanções legais aplicáveis.
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– A Ata de REGISTRO DE PREÇOS terá validade de 12 meses contados da data de sua
assinatura.
– A Ata de REGISTRO DE PREÇOS servirá para eventual e futura contratação pela Prefeitura,
que poderá, também, realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a
legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá
preferência.
– Terá preferência na contratação, o beneficiário cuja oferta esteja em igualdade de condições
ou o seu valor for menor que o valor obtido em licitação específica.
– O gerenciamento da Ata de REGISTRO DE PREÇOS caberá ao Setor de Transporte da
Prefeitura Municipal, através do Servidor indicado para tal.
– A assinatura da Ata de REGISTRO DE PREÇOS poderá ser feita por Procuração,
devidamente autenticada, e por pessoa com poderes expressos para assinar a mesma.
15 – DO “CARONA”
Neste processo não será admitido o “carona”. Como trata-se de uma prerrogativa da
administração, e valendo-se do fato de que não dispomos de mão de obra suficiente, para
gerenciar a adesão à Ata do REGISTRO DE PREÇOS, é que decidimos pela vedação do
“carona”. Tendo como subsídio o Art. 22 do Decreto Municipal nº. 05 de 07/01/2019 da
Prefeitura de Vazante.
16 – PAGAMENTO:
- O pagamento será mensalmente e efetuado por Ordem Bancária originária da instituição
financeira onde os recursos financeiros do Município estiverem depositados, e efetivado
mediante apresentação de nota fiscal eletrônica que deverá ser emitida em nome da Prefeitura
Municipal de Vazante/MG, CNPJ nº 18.278.069/0001-47, devendo constar também o número da
licitação e da Autorização de Fornecimento e/ou Contrato, à contratada, em conta bancária por
ela indicada no momento da emissão de sua Autorização de Fornecimento.
- Nos casos em que a licitante vencedora, para sua conveniência, informar dados bancários para
pagamento em instituição financeira diversa da oficial referida no item anterior, autoriza o
Município a deduzir do seu crédito a tarifa bancária pela Transferência Eletrônica Disponível
(TED), Documento de Ordem de Crédito (DOC), Transferência Eletrônica Financeira (TEF) ou
qualquer outra congênere, para realização do efetivo pagamento.
- Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, o prazo de pagamento será
contado a partir da regularização do mesmo.
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– Somente será pago a fatura/Nota Fiscal que contiver o atestado de recebimento do produto ou
serviço, emitido/assinado pelo Controlador Geral.

17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
- O não cumprimento das obrigações assumidas poderá ensejar a aplicação das penalidades
previstas na cláusula nona do contrato.
18- HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO
- Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação a licitante
vencedora, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente.
- Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e
homologará o procedimento licitatório.
19 - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
- O preço será fixado e irreajustável, salvo as condições previstas nas Leis Federais 8.666/93 e
Lei 10.520/2002.
20 - DA VISTORIA
- O(s) interessado(s) poderá(ão) realizar uma Visita Técnica nos locais onde os serviços serão
prestados, onde conhecerá o ambiente e as necessidades para prestação dos serviços, será
fornecido um Atestado de Visita Técnica pela Coordenação de Tecnologia da Informação da
Prefeitura de Vazante;
- A visita deverá ser agendada em prazo hábil para realização em até 02 (dois) dias úteis de
antecedência da abertura da sessão pública e deverá ser agendada pelo fone: (34) 3813-2019,
com Sr. Evaldo Monteiro em horário comercial;
- A todos os licitantes que optarem por realizar a visita técnica, será fornecido um atestado.
- Toda e qualquer despesa com a visita e vistoria, incluindo locomoção ocorrerão por conta da
Licitante interessada.
- Tendo em vista a faculdade da realização de vistoria, os licitantes não poderão alegar o
desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente, como justificativa para se
eximirem das obrigações assumidas em decorrência deste Pregão.
21 – DISPOSIÇÕES FINAIS
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- Lavrar-se-ão atas das reuniões públicas do pregão que, após lidas e aprovadas, serão assinadas
pelos seus membros e pelos representantes das licitantes presentes;
- Na ata de realização do Pregão deverá constar, sem prejuízo de outros, o registro
dos licitantes credenciados, das propostas escritas, último lance verbal apresentado, da análise da
documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos.
- Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação;
- O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos,
pois a simples apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS e da DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO submete a licitante à aceitação incondicional de seus termos, bem como
representa o conhecimento integral do objeto da licitação, não sendo aceita alegação de
desconhecimento de qualquer pormenor;
- No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus Anexos,
prevalecerão as disposições do primeiro.
– O Município reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse
público ou anulá-la, no todo ou em parte, por vício ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo
para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE PREÇOS e da DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO;
19.4 - A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não
comprometa a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer
ou a complementar a instrução do processo.
- O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que sejam possíveis a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta, durante a realização da audiência pública do PREGÃO.
- Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de
fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
- O licitante vencedor ficará obrigado a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, por conveniência da Administração Municipal, respeitando-se os limites previstos
em Lei.
- Para efeitos deste edital, serão desclassificadas as propostas que:
a) apresentarem irregularidades ou vícios que dificultem ou impossibilitem o seu entendimento;
b) não atenderem às disposições do edital ou consignarem vantagens ou condições nele não
previstas;
c) forem manifestamente inexeqüíveis.
- Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital, a empresa licitante
deve se subordinar ao foro da Comarca de Vazante/MG, com exclusão de qualquer outro foro,
por mais privilegiado que seja.
- O edital na íntegra está disponível no site https://www.vazante.mg.gov.br/editais- elicitacoes,

PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
CNPJ: 18.278.069/0001-47
Rua Osório Soares, 600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG
Fone: 0-- 34 3813-1015 - Fax: 0--34 3813-1130
E-mail: licitação@vazante.mg.gov.br

podendo também ser solicitado pelo e-mail: licitacao@vazante.mg.gov.br.
- Havendo interesse em cópias do processo, a licitante deverá proceder à
solicitação por escrito, sendo as mesmas executadas à custa do interessado.
- Os serviços deverão ser entregues de acordo com a discriminação constante do contrato, não
sendo admitida a troca de marca, unidade de medida ou qualquer outra especificação diferentes
da proposta apresentada.
- Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a Prefeitura
Municipal de Vazante comunicará os fatos ao Ministério Público, para as providências devidas.
- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam
o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
- As empresas interessadas em participar do certame licitatório em epígrafe, deverão estar
atentas às informações que a Pregoeira poderá colocar no site www.vazante.mg.gov.br a
qualquer momento, em virtude de esclarecimentos, erratas ou outras informações relevantes
acerca do processo licitatório em curso.
- Fazem parte integrante e inseparável deste Edital:
- Anexo I – Descrição do Objeto/Modelo da Proposta Comercial;
- Anexo II – Modelo de Credenciamento;
- Anexo III - Modelo de Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação;
- Anexo IV - Modelo de Declaração Unificada;
- Anexo V - Declaração de Microempresa / Empresa de Pequeno Porte;
- Anexo VI - Minuta Ata Pregão Registro Preços;
- Anexo VI – Minuta de Contrato;
- Anexo VII - Termo de Referencia
Vazante, 22 de Maio de 2020.

Renata Cristina Caixeta
- Pregoeira – Portaria 002/2020-
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 72/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2020 - SRP

ANEXO I - DESCRIÇÃO DO OBJETO/MODELO PROPOSTA COMERCIAL
OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de pontos de acesso
dos prédios da Prefeitura à rede mundial de computadores (internet) para comunicação de dados
através da infraestrutura de fibra óptica com fornecimento dos equipamentos necessários à
execução do serviço, manutenção, mudança de pontos e suporte técnico, com banda, velocidade
e quantidades descritas no edital e seus anexos.
Razão Social da Empresa:...............................................................................................................
CNPJ:............................................................................................................................................
Endereço:...................................................................Bairro:..........................................................
Município:................................................Estado:............................ CEP:.....................................
Fone/Fax:........................................................................................................................................
E-mail: ...........................................................................................................................................

Item

01

Quant.

Unid.

12

Serv.

LOTE ÚNICO
Descrição Dos Serviços

Prestação de serviço de acesso à rede mundial de
computadores (internet), com suporte técnico e
fornecimento de link via fibra ótica, através da
arquitetura/tecnologia FTTH (Fiber To The Home)
GPN, que permite a conexão da fibra ótica até os
endereços descritos neste edital e seus anexos, com
fornecimento de equipamentos necessários à execução
dos serviços, manutenção, mudança de pontos e suporte
técnico.
Características mínimas solicitadas:
 Garantia de conexão 24 horas por dia e 7 dias
por semana;
 Cada Link deve fornecer a velocidade de
200Mbps;
 A solução deve incluir equipamentos cocedidos
na forma de comodato ou locação, instalação,
manutenção e assistência técnica;
 Os Links de Internet deverão ser ofertados de
forma assimétrica;
 Ser provido com base em uma infraestrutura de
fibra-óptica, como meio de acesso, vedada a
utilização de qualquer outra tecnologia de
acesso;
 Após a implantação do link, solicitações de
instalação, retirada e alteração de características

Valor
Unit.
Mensal

Valor
Total
Anual
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02

03

01

03

Serv.

Serv.

físicas já existentes, incluindo as configurações
com equipamentos de comunicação de dados
decorrentes dessas mudançças, dar-se-ão através
de solicitações formais por parte do Contratante,
sendo que estas solicitações deverão ser
executadas pela Contratada em, no máximo, 10
(dez) dias;
 A contratada se responsabilizará pelas
adaptações necessárias na infraestrutura externa,
para a implantação dos serviços contratados
(passagem de cabos, lançamento de fibras
ópticas, etc.);
 Não será permitida a subcontratação do objeto
deste Edital de forma total ou parcial;
 A solução deverá, tecnologicamente, estar
baseada em equipamentos que utilizam padrões
vigentes no mercado e marcas líderes na sua
área;
 A Contratada, sempre que necessitar realizar
manutenções preventivas ou de ampliação em
sua estrutura (Links de Acesso, substituição de
meio físico, dentre outros), que possam acarretar
a paralisação ou baixa de performance na
comuncação do Link Central e/ou unidades
Remotas, deverá comunicar a Contratante com
no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência;
 A Contratada se responsabiliza pela substituição
dos equipamentos em caso de defeitos (queima
por descarga elétrica, superaquicimento, falha
do equipamento). A substituição deverá ser feita
em no máximo 24 (vinte e quatro) horas após
aberto o chamado.
(30 pontos x 12 meses)
Enlace em fibra óptica dedicada entre a PREFEITURA
DE VAZANTE e a SEMOB (distância aproximada de
800 metros)
Características mínimas:
 Garantir no mpinimo a velocidade de 1Gbps;
 Contemplar instalação, operação e manutenção
do enlace de fibra óptica
Ponto A: Prefeitura de Vazante – Rua Osório Soares, 600
– Independência
Ponto B: SEMOB – Av. Castelo Branco, 240 –
Independência.
Prestação de Serviços, manutenção e reparação de
equipamentos de fibra ótica.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA/12 MESES: R$
- Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas
neste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo
qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dele fazem parte.
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- Declaramos, também, que os serviços cotados atendem plenamente todas as especificações
constantes do Anexo I e os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas,
tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, lucro e outros
custos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
- Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título.
- Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
- A Contratada será a responsável pela correção dos defeitos e verificação técnica necessária para
o bom funcionamento e a eficiência na prestação dos serviços, conforme prazos estabelecidos no
termo de referência.
- Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e
prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais
estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.
- Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta
empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Nº DA CONTA: ..................................AGENCIA:....... .............. BANCO: .........................

Local e data

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO
Nome / Nacionalidade / Estado Civil / Profissão / CPF
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 72/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2020 - SRP
ANEXO II - PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
(deverá vir fora do envelope, com cópia do documento de identidade)

PROCURAÇÃO
A (nome da empresa)

, CNPJ nº
, com sede à
, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação
completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente
instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG,
CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para
junto ao Município de Vazante (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais,
estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na
modalidade de Pregão Presencial nº 38/2020 (ou de forma genérica para licitações em geral),
usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para
desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições,
confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo
ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por
bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).

Local, data e assinatura

NOME DA EMPRESA E ASSINATURA
RECONHECER FIRMA
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 72/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2020 - SRP

ANEXO III
(fora dos envelopes de habilitação e proposta Junto com o Credenciamento)

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
Prefeitura Municipal de Vazante-MG
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2020

A empresa
, estabelecida _
cadastrada no CNPJ
sob o nº
sito a
por intermédio do seu
representante ou procurador, DECLARA, sob as penas da Lei, para os devidos fins de direito, ao
Município de Vazante, conhecer e aceitar as condições constantes deste Pregão e seus anexos, e
que atende plenamente aos requisitos necessários para habilitação e proposta e declara que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº
10.520, de 17/07/2002.
Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual
falsidade.
....................................... , .............. de ............................. de 2020.

........................................................................................
Assinatura do Representante Legal da Licitante

OBSERVAÇÃO ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE À PREGOEIRA, PELO
REPRESENTANTE, NA ABERTURA DA SESSÃO, FORA DO ENVELOPE.
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 72/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2020 - SRP

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na
............................................, através de seu representante legal infra-assinado, que:
1) DECLARAMOS que, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal
combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, que não possuímos em nosso quadro funcional
pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze)
anos.
2) Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas nesta licitação;
4) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços
decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em
função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;
5) Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e
legislação aplicada;
6) DECLARAMOS que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e
participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.
7) DECLARAMOS, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público
em qualquer de suas esferas.
8) Declaramos que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato
, inscrito no CPF sob nº
, portador(a) da carteira de identidade nº
, não são servidores do Município de Vazante, nem cônjuge ou companheiro(a),
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parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município,
que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação,
pregoeiro ou atividade ligada à contratação.
9) Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário
servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.
10) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos
licitatórios, instaurados por este Município, que o (a) responsável legal da empresa é o (a) Sr. (a)
............................................................., Portador(a) do RG sob nº .................................................... e
CPF nº ........................................................, cuja função/cargo é .................................................. (sócio
administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura da Ata de Registro de
Preços/contrato.
11) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este
processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de
Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço eletrônico:
a. E-mail:

b. Telefone: ( )

12) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração
junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos
dados anteriormente fornecidos.
13) Nomeamos e constituímos o senhor (a)........................................., portador(a) do CPF/MF sob
n.º. , para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro
de Preços/contrato, referente ao Pregão n.º 29/2020 e todos os atos necessários ao cumprimento das
obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de
Preços/Contrato.
14) Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
[Local], ............ de ............................de 2020.

Nome/Cargo/Assinatura do Responsável Legal
Nome da Empresa
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CNPJ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 72/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2020 - SRP
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA / EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Para fins de participação na licitação Pregão nº ../2020, a (o) (Nome completo do Proponente), CNPJ,
sediada na (Endereço completo), declara, sob as penas da lei que é (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
conforme o caso), na forma da Lei Complementar Federal n. 123, de 14.06.2006.
E para efeito do §4 do art. 3º da lei 123/2006, não se enquadra em nenhuma das situações abaixo:
- de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
- que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
- de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra
empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
- cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não
beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II
do caput deste artigo;
- cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
- constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
- que participe do capital de outra pessoa jurídica;
- que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de
distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e
de capitalização ou de previdência complementar;
- resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica
que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
- constituída sob a forma de sociedade por ações.
- cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de
pessoalidade, subordinação e habitualidade.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Local e data
Assinatura do representante legal CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:

(ESTE DOCUMENTO É APRESENTADO NO CREDENCIAMENTO - FORA DO ENVELOPE)
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 72/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2020 - SRP
TIPO: MENOR PREÇO LOTE

ANEXO VI – MINUTA ATA PREGÃO REGISTRO PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº...../2020
VALIDADE: 12 MESES

(PODERÁ SER MODIFICADO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO ao interesse público)

Aos ............. dias do mês de ........... de 2020, o Município de Vazante/MG, neste ato representado por
seu Prefeito Municipal, Dr. Jacques Soares Guimarães, CPF nº 288.605.946-34, brasileiro, casado,
médico, doravante denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa................ , inscrita
no CNPJ sob o nº .........., com sede ............., neste ato, representada pelo Sr .............. , (nacionalidade),
(estado civil), (profissão), portador da Cédula de identidade ........... SSP/
, inscrito no CPF/MF sob o nº
............-......, residente e domiciliado na ................................, e, daqui por diante, denominada
simplesmente FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da Lei Federal n.º 10.520/02, Lei
Estadual nº 14.167 de 10/01/02, Decreto Municipal n.º 05/2019, Lei Complementar nº 123/06 e
subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, em face da
classificação da proposta apresentada na Licitação – Processo Administrativo nº. 72/2020 - Pregão
Presencial nº. 38/2020 – Registro de Preços, resolve firmar a presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria Geral do Município, que emitiu seu parecer,
conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, mediante as condições enunciadas nas
Cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão o
Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de

telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de pontos de acesso dos
prédios da Prefeitura à rede mundial de computadores (internet) para comunicação de dados
através da infraestrutura de fibra óptica com fornecimento dos equipamentos necessários à
execução do serviço, manutenção, mudança de pontos e suporte técnico, com banda, velocidade
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e quantidades descritas no edital e seus anexos, conforme quantidades e especificações constantes do
Termo de Referência, que integra este edital.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
– Os serviços deverão ser prestados dentro dos prazos e conforme condições e especificações constantes
no edital e no Anexo VIII Termo de Referência.
– Os serviços serão prestados na Sede da Prefeitura de Vazante nas Secretarias Municipais e demais
departamentos, todos sediados no Município de Vazante; Escola Emilio Alves Rios (comunidade
quilombola – Bagres), conforme descrito no Termo de Referência.
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PREÇOS REGISTRADOS
- O preço registrado é o constante da presente Ata, na qual já estão incluídas todas as despesas
especificadas na proposta do FORNECEDOR REGISTRADO, nas quantidades, qualidades e condições
descritas abaixo:
Item Quant. Unid.

Descrição dos Serviços

Marca

Valor
Unit. Total

VALOR TOTAL .......................................................... R$
- Nos preços fixados, estão incluídas todas as despesas necessárias à plena execução contratual e todos
os encargos incidentes sobre o seu objeto.
- O preço registrado poderá ser revisto a qualquer tempo em decorrência da redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos itens registrados, obedecendo ao estabelecido
no art. 17 do Decreto Municipal 05/2019 de 07/01/2019, cabendo ao órgão gerenciador promover as
necessárias negociações junto aos fornecedores.
- Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo
Aditivo à presente Ata de REGISTRO DE PREÇOS;
– O Fornecedor deverá encaminhar os pedidos de reequilibro por escrito, juntamente com os
documentos comprobatórios ao Departamento de Suprimentos Compras e Licitações, os quais serão
analisados pela Prefeitura de Vazante que deverá se pronunciar pela aceitação total, parcial ou ainda pela
rejeição do pedido.
– Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a administração
notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando à
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negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado,
qualidade e especificações.
– Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a administração formalmente desonerará
a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
– Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de
classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
– Na ocorrência de cancelamento de REGISTRO DE PREÇOS para o(s) item (ns), poderá a
Administração solicitar nova licitação para a aquisição do(s) produto(s), sem que caiba direito de recurso.
CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do objeto da presente Ata, correrão por conta de dotações orçamentárias do
Município, consignadas no orçamento para o exercício de 2020, a serem indicadas na NAF, na ocasião da
solicitação de entregaexecução serviço, e no exercício seguinte à conta de dotações orçamentárias
próprias.
CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO
- O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias úteis, mediante a apresentação da respectiva Nota
Fiscal/Fatura pela contratada, contados do recebimento definitivo atestado pela Secretaria Municipal
Responsável pelo pedido de compras.
- A fatura ou Nota Fiscal não aprovada pela Secretaria demandante será devolvida para as necessárias
correções, o que não resultará em nenhum ônus para a Prefeitura.
- Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a
partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
- Nenhum pagamento será efetuado, enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira
decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.
- Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de
disposições legais, quando ocorridos após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão no
contratado, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
- Os pagamentos serão impreterivelmente efetuados através de depósito bancário em conta corrente
informada no Anexo I - Proposta de Preços.
CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Esta Ata de REGISTRO DE PREÇOS tem validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura, com eficácia legal a partir da publicação do seu extrato, vedada sua prorrogação.
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- Nos termos do Artigo 15, Parágrafo Quarto da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, durante o
prazo de validade desta Ata de REGISTRO DE PREÇOS, o Município não será obrigado a adquirir,
exclusivamente por seu intermédio, os produtos/serviços, podendo utilizar, para tanto, outros meios,
desde que permitidos em Lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à
empresa detentora.
- Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no Artigo 78 da Lei de Licitações, a presente Ata de
REGISTRO DE PREÇOS será cancelada, garantido à sua detentora, o contraditório e ampla defesa.
CLAUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES
– SÃO OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO:
I - assinar a Ata de REGISTRO DE PREÇOS em até 02 (dois) dias úteis, contados da sua notificação;
II - manter, durante a vigência da ata de REGISTRO DE PREÇOS, às condições de habilitação exigidas
no Edital e na presente Ata de REGISTRO DE PREÇOS;
III - comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de REGISTRO
DE PREÇOS;
IV - Responsabilizar-se pela entrega do material/execução dos serviços, ressaltando que todas as despesas
de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da
contratada;
V - Realizar a entrega/executar os serviços dentro do prazo estipulado;
VI - O retardamento na entrega do objeto/execução dos serviços, não justificado considerar-se-á como
infração contratual;
VII - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em
Informação decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
VIII - Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais
motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;
IX - Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas
todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais
como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários ao fornecimento dos bens objeto deste
Termo;
X - Não realizar subcontratação total ou parcial, sem anuência da Contratante. No caso de subcontratação
autorizada pela contratada, a Detentora continuará a responder direta e exclusivamente pelo fornecimento
e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas.
– SÃO OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
I - gerenciar a Ata de REGISTRO DE PREÇOS:
II - prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais
oriundas das obrigações contraídas;
III - Efetuar o pagamento na forma estabelecida na cláusula quinta;
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IV - assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumentoconvocatório e
seus anexos;
V - assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de
estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
VI – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação
de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de REGISTRO DE PREÇOS;
VII - fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Fornecedora Registrada.

CLÁUSULA OITAVA: DAS ALTERAÇÕES
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, em conformidade
com o disposto no § 1º do art.12 do Decreto Municipal 05/2019 (inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº. 8.666, de 1993).
CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES
Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada que:
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;
ensejar o retardamento da execução do objeto;
fraudar na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo;
cometer fraude fiscal;
não mantiver a proposta.
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
multa moratória de 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto;
em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
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impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
declaração de 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 a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a
Contratada que:
tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 - O Contratante poderá promover o cancelamento da Ata de REGISTRO DE PREÇOS sem que
caiba a Detentora qualquer direito a indenização, independentemente da conclusão por prazo, nos
seguintes casos:
a) Manifesta deficiência dos Produtos/Serviços;
b) Reiterada desobediência aos preceitos estabelecidos na legislação e no contrato;
c) Falta grave à juízo do Contratante, devidamente comprovada, após garantido o contraditório e a ampla
defesa;
d) Paralisação ou suspensão total ou parcial do fornecimento, ressalvada as hipóteses de caso fortuito ou
força maior;
e) Descumprimento do prazo de entrega;
f) Prestação do serviço de forma inadequada;
g) Rescisão, em conformidade com o art. 78 e parágrafos, da Lei nº. 8.666 /1993;
h) Descumprimento, pela Contratada, das penalidades impostas pelo Contratante;
i) Interesse público.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
- A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte do FORNECEDOR REGISTRADO não
importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação.
- A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto do contrato, no todo ou em parte,
sob pena de rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA PUBLICAÇÃO
- A publicação do presente instrumento, em extrato, na Imprensa Oficial do Município ficará a cargo da
Administração, em obediência ao disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
- A presente ata de REGISTRO DE PREÇOS será divulgada para conhecimento dos interessados no
portal da internet no sítio www.vazante.mg.gov.br.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO
13.1 - Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para
REGISTRO DE PREÇOS nº 38/2020 e seus Anexos, Processo Administrativo nº 72/2020, do qual é
parte integrante, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Vazante, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de
interesses decorrentes da presente Ata de REGISTRO DE PREÇOS, valendo esta cláusula como renúncia
expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
E, para firmeza e como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado a presente Ata de
REGISTRO DE PREÇOS, que depois de lida e achado conforme, é assinada, em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, pelas partes CONTRATANTES, tendo sido arquivado no Município de Vazante, com
registro de seu extrato, e dele extraídas as cópias necessárias.

JACQUES SOARES GUIMARÃES
- Prefeito Municipal Vazante -

FORNECEDOR REGISTRADO
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TESTEMUNHAS:

1) Nome:
CPF:

2) Nome:
CPF:
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 72/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2020 - SRP
ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO

Por este instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VAZANTE –MG inscrito no CNPJ/MF sob o n.º
18.278069/0001-47, com sede administrativa à Rua Osório Soares, 600, Independência, Vazante – MG.,
neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Dr. Jacques Soares Guimarães, CPF nº 288.605.94634, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado
CONTRATANTE, de outro lado a empresa
, estabelecida na
,
, na cidade de
, CEP:
, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
/
, neste ato representada pelo seu
, cadastrado no CPF/MF
n.º
, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO,
elaborado de acordo com a minuta examinada pela Assessoria Jurídica do Município, atendendo ao
disposto no parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, em conformidade com o constante
do Processo de Licitação nº 72/2020, Pregão Presencial n.º 38/2020, homologado em / /20, que reger- seá pelas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores, Lei Federal nº
10.520 de 17/07/2002 e Lei Complementar nº 123 de 14/12/06, mediante as seguintes cláusulas e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente instrumento é Registro de Preços para contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de pontos de
acesso dos prédios da Prefeitura à rede mundial de computadores (internet) para comunicação de dados
através da infraestrutura de fibra óptica com fornecimento dos equipamentos necessários à execução do
serviço, manutenção, mudança de pontos e suporte técnico, com banda, velocidade e quantidades,
conforme discriminado abaixo:
Item

Quant.

Unid.

Descrição Dos Serviços

01

12

Serv.

Prestação de serviço de acesso à rede mundial de
computadores (internet), com suporte técnico e
fornecimento de link via fibra ótica, através da
arquitetura/tecnologia FTTH (Fiber To The Home)
GPN, que permite a conexão da fibra ótica até os
endereços descritos neste edital e seus anexos, com
fornecimento de equipamentos necessários à execução
dos serviços, manutenção, mudança de pontos e suporte
técnico.
Características mínimas solicitadas:
 Garantia de conexão 24 horas por dia e 7 dias
por semana;
 Cada Link deve fornecer a velocidade de
200Mbps;

Valor
Unit.
Mensal

Valor
Total
Anual
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02

01

Serv.

A solução deve incluir equipamentos cocedidos
na forma de comodato ou locação, instalação,
manutenção e assistência técnica;
 Os Links de Internet deverão ser ofertados de
forma assimétrica;
 Ser provido com base em uma infraestrutura de
fibra-óptica, como meio de acesso, vedada a
utilização de qualquer outra tecnologia de
acesso;
 Após a implantação do link, solicitações de
instalação, retirada e alteração de características
físicas já existentes, incluindo as configurações
com equipamentos de comunicação de dados
decorrentes dessas mudançças, dar-se-ão através
de solicitações formais por parte do Contratante,
sendo que estas solicitações deverão ser
executadas pela Contratada em, no máximo, 10
(dez) dias;
 A contratada se responsabilizará pelas
adaptações necessárias na infraestrutura externa,
para a implantação dos serviços contratados
(passagem de cabos, lançamento de fibras
ópticas, etc.);
 Não será permitida a subcontratação do objeto
deste Edital de forma total ou parcial;
 A solução deverá, tecnologicamente, estar
baseada em equipamentos que utilizam padrões
vigentes no mercado e marcas líderes na sua
área;
 A Contratada, sempre que necessitar realizar
manutenções preventivas ou de ampliação em
sua estrutura (Links de Acesso, substituição de
meio físico, dentre outros), que possam acarretar
a paralisação ou baixa de performance na
comuncação do Link Central e/ou unidades
Remotas, deverá comunicar a Contratante com
no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência;
 A Contratada se responsabiliza pela substituição
dos equipamentos em caso de defeitos (queima
por descarga elétrica, superaquicimento, falha
do equipamento). A substituição deverá ser feita
em no máximo 24 (vinte e quatro) horas após
aberto o chamado.
(30 pontos x 12 meses)
Enlace em fibra óptica dedicada entre a PREFEITURA
DE VAZANTE e a SEMOB (distância aproximada de
800 metros)
Características mínimas:
 Garantir no mpinimo a velocidade de 1Gbps;
 Contemplar instalação, operação e manutenção
do enlace de fibra óptica
Ponto A: Prefeitura de Vazante – Rua Osório Soares, 600
– Independência
Ponto B: SEMOB – Av. Castelo Branco, 240 –
Independência.

03

03

Serv.

Prestação de Serviços, manutenção e reparação de
equipamentos de fibra ótica.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEI
A presente contratação vincula-se à Lei n.º 8.666/93 de 21/06/93, com suas posteriores alterações e
demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, aplicando-se nos casos omissos, o disposto na legislação
civil vigente.
CLÁUSULA TERCEIRA – PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO
CONTRATO:
- A execução do objeto deste Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelos preceitos
de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do
artigo 55 do mesmo diploma legal, e será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação
por representante da Contratante, com atribuições específicas, formalmente designado pelo Prefeito
Municipal de Vazante denominado “Fiscal do Contrato”, em cumprimento ao disposto no artigo 67 da Lei
nº 8.666/93.
- O Contrato oriundo desta Contratação terão como responsáveis:
1. 3.2.1. GESTOR DO CONTRATO: JEANCARLO RABELO GUIMARÃES RODOVALHO,
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos.
3.2.2. FISCAL DO CONTRATO: Rogério Resende Guimarães – Cargo: Superintendente de Suprimentos
e Licitações. Telefone 34 3813-1234.
- Compete ao Gestor do Contrato acima identificado exercer a administração do contrato, com
atribuições voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam, atestar
documentos fiscais, verificar se os recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações
orçamentárias, acompanhar o prazo de vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da
renovação/prorrogação, bem como estudar a viabilidade de realização de reequilíbrio econômicofinanceiro e da celebração dos respectivos termos aditivos, etc.
Compete ao Fiscal acima identificado exercer a verificação concreta do objeto, devendo o servidor
designado verificar a qualidade e procedência do objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor do
contrato, exercer o relacionamento necessário com a contratada, etc. dirimir as dúvidas que surgirem no
curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não
implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
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art. 70 da Lei Nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA QUARTA – NORMAS DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA obriga-se a executar o presente contrato, observando o estabelecido nos documentos
abaixo relacionados, que constituem parte integrante e complementar deste instrumento,
independentemente de transcrição:
1 - Edital e Anexos do Pregão Presencial nº 38/2020
2 - Proposta da Contratada
3 - Ata de Julgamento da Licitação
Parágrafo único: A CONTRATADA se obriga a não efetuar, em qualquer hipótese,
fornecimento/execução de serviços de modo a contrariar a forma aqui estabelecida, pelo que, desde já,
exime o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade pela eventual ocorrência de atendimento sem
requisição ou solicitação em seu nome por elementos não credenciados.
CLAUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E VALOR CONTRATO
- O pagamento será realizado mensalmente, após a prestação do serviço, em conformidade com a
Resolução nº 632 da Anatel e efetuado por Ordem Bancária originária da instituição financeira onde os
recursos financeiros do Município estiverem depositados, e efetivado mediante apresentação de Nota
Fiscal e Fatura/Boleto, que deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Vazante/MG, CNPJ
nº 18.278.069/0001-47.
§ 1º O valor global da presente contratação é de R$
(
), para execução
dos serviços relacionados na cláusula primeira.
§ 2º A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser enviada ao CONTRATANTE juntamente com as vias de
requisições assinadas no ato da entrega, durante o mês, recolhidas pela CONTRATADA, para efeito de
conferência. Referida nota e requisições deverão ser entregues no último dia do mês do fornecimento,
encaminhadas à Seção de Compras da Prefeitura, localizada na Rua Osório Soares, 600.
§ 3º O respectivo pagamento somente será efetuado após o efetivo cumprimento das obrigações
assumidas decorrentes da contratação e após envio da Certidão Negativa/Positiva com Efeitos de
Negativa de Débito (CND/CPD-EN) do INSS e Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).
§ 4º A Administração Municipal poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas
ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.
§ 5º A entrega dos materiais será feita em caráter provisório, para aferição de sua conformidade com a
especificação de edital.
- O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA mediante depósito na conta
corrente nº........., Agência nº.........., Banco. , indicados pela CONTRATADA.
Parágrafo único - Nos casos em que a CONTRATADA, para sua conveniência, informar dados bancários
para pagamento em instituição financeira diversa daquela onde os recursos financeiros do Município
CONTRATANTE estiver depositados, fica autorizada a dedução em seu crédito do valor
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correspondente à tarifa bancária pela Transferência Eletrônica Disponível (TED), Documento de
Ordem de Crédito (DOC), Transferência Eletrônica Financeira (TEF) ou qualquer outra congênere, para
realização do efetivo pagamento.
CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
6.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão á conta de dotação orçamentária consignada no
orçamento fiscal vigente, aprovado pela Lei nº 1.820 de 03 de dezembro de 2019:
Ficha
Órgão:
Unidade:
Sub-Unidade:
Funcional Programatica:
Elemento da Despesa:
Fonte de Recurso:

97
02
02.30
02.30.00
04.122.0402.2015
3.3.90.39.00
1.00.00

PODER EXECUTIVO
SECRE.MUN.ADMINISTRACAO REC.HUMANOS
SECRE.MUN.ADMINISTRACAO REC.HUMANOS
MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do contrato tem inicio em / /2020 e término em 31/12/2020.
CLÁUSULA OITAVA – MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS
Qualquer modificação de forma qualidade, quantidade (redução ou acréscimo), variações de valor, bem
como prorrogação de prazo, poderá ser determinada pela CONTRATANTE através de aditamento,
atendidas
as disposições previstas na Lei 8.666 de 21/06/93.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
9.1 - Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV, Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, a CONTRATADA poderá incorrer nas seguintes multas:
a) 2% (Dois por cento) sobre o valor global do contrato, se deixar de cumprir uma das cláusulas do
instrumento contratual;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, se por sua culpa for rescindido o mesmo, sem
prejuízo das perdas e danos decorrentes.
Sub-Cláusula Primeira- O valor referente às multas será descontado no pagamento subsequente a que
fizer jus a CONTRATADA.
Sub-Claúsula Segunda- As multas acima mencionadas são independentes, podendo ser aplicadas isolada
ou cumulativamente.
§ 1º Além das sanções acima, poderá ainda ser aplicada as penalidades de advertência e suspensão
temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, por até
02 anos.
§ 2º Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo período de até 05 (cinco)
anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
CNPJ: 18.278.069/0001-47
Rua Osório Soares, 600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG
Fone: 0-- 34 3813-1015 - Fax: 0--34 3813-1130
E-mail: licitação@vazante.mg.gov.br
reabilitação perante o Município de Vazante, o licitante que:
I. Ensejar o retardamento da execução do objeto do certame;
II. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou entregar documentação falsa;
III. Não mantiver a proposta, lance ou oferta;
IV. Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se a celebrar o contrato;
V. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
VI. Cometer fraude fiscal;
VII. Comportar-se de modo inidôneo.
§ 3º A penalidade de advertência e de impedimento de contratar com o Município ou Administração
Pública, poderão ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.
§ 4º As penalidades previstas nesta cláusula serão impostas após regular procedimento administrativo,
garantidos ampla defesa e contraditório.
§ 5º As penalidades previstas nesta cláusula serão obrigatoriamente registrada no cadastro de
fornecedores, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE
Ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, mencionadas no art. 393 do Código Civil, a
CONTRATADA responderá, com suporte no princípio da culpa objetiva, pela cobertura integral de
quaisquer prejuízos sofridos diretamente pelo CONTRATANTE ou causados a terceiros por ato ou fato,
comissivos ou omissivos, da CONTRATADA ou de seus prepostos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
- A rescisão do presente contrato poderá ser:
- determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, assegurado o contraditório e
ampla defesa, nos casos do artigo 78, I a XII e XVII da Lei de Licitações.
- amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência para a Administração;
- judicial, nos termos da legislação.
- No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento à Contratada até que se apurem
eventuais perdas e danos.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
- Promover manutenção dos equipamentos e a prestação dos serviços homologados a seu favor, de
acordo com as Descrições e prazos determinados no Edital e seus anexos, independente ou não de sua
Transcrição.
– Cumprir as obrigações/especificações constantes do Termo de Referência
- Responsabilizar-se pela entrega do material/execução dos serviços, ressaltando que todas as despesas
de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da
contratada;
- Realizar a entrega/executar os serviços dentro do prazo estipulado (o retardamento na entrega do
objeto/execução dos serviços, não justificado considerar-se-á como infração contratual);
- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em Informação
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais
motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;
- Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas
todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais
como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários ao fornecimento dos bens objeto deste
Termo;
- Aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, a
juízo da Administração, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme a Lei Federal nº
8.666/93;
- Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidente do trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados, durante a
execução do contrato/instrumento equivalente;
- Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos que incidam, ou venham a incidir sobre
terceiros, durante a execução do contrato/instrumento equivalente;
- Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos
materiais ou pessoais causados por seus empregados, à contratante ou a terceiros, aplicando-se ao
presente contrato a Lei nº 8.078 de 11/09/90, em especial os art. 14 e 20;
- Manter a sua condição de habilitada, durante todo o período de execução do contrato/instrumento
equivalente, renovando periodicamente os documentos fiscais junto ao Sistema de Cadastramento do
Município de Vazante;
- Prestar esclarecimentos à Administração Municipal sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolvam, independente de solicitação;
- Utilizar e ou/fornecer aos seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPIs) e
coletiva adequados à execução dos serviços e em conformidade com as normas de segurança vigentes.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES
E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
- A Administração Municipal obrigar-se-á a efetuar o pagamento devido em dia, de acordo com o
estipulado na cláusula quinta.
- proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar normalmente os
termos da contratação;
- indicar o responsável para acompanhamento, controle e fiscalização do Contrato que entre outras
responsabilidades deverá fiscalizar, controlar e gerir do referido contrato, inclusive o atesto das notas
fiscais. Caberá à fiscalização do contrato registrar em relatório próprio todas as ocorrências e deficiências
constadas durante a sua vigência, encaminhando-as ao preposto da Contratada para conhecimento e
adoção das medidas necessárias, objetivando então a imediata correção das irregularidades apontadas.
Ademais, a existência e a atuação da fiscalização de contrato em nada restringirá a responsabilidade,
única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne a execução do objeto contratado.
- prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos solicitados, inerentes ao
cumprimento do objeto desta licitação;
- Proceder a conferência dos equipamentos e do recebimento dos serviços Homologados de acordo
com as exigências contidas no edital e anexos.
- Notificar a Contratada, fixando-lhes prazos para correção de irregularidades encontradas nos materiais
ou para promover a sua substituição.
- Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado;
- Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais;
- Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e
promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as
obrigações preestabelecidas;
- Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada;
- Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as
mesmas descritas neste termo de referência;
- Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto/não prestação do serviço,
apontando as razões de sua não adequação aos termos contratuais;
- À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e
condições deste objeto;
- O recebimento do objeto deste Termo será provisório, para posterior verificação, da sua conformidade
com as especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua conformidade com o
objeto licitado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO
Em conformidade com o disposto no parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93, o presente contrato
terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão de divulgação oficial do Município,
que é o Diário Oficial dos Municípios Mineiros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
CNPJ: 18.278.069/0001-47
Rua Osório Soares, 600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG
Fone: 0-- 34 3813-1015 - Fax: 0--34 3813-1130
E-mail: licitação@vazante.mg.gov.br
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO
15.1 - Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis, salvo as condições previstas nas Leis Federais 8.666/93
e Lei 10.520/2002.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
E À PROPOSTA DA CONTRATADA
- Este contrato fica vinculado aos termos do Edital do Pregão n.º 38/2020, e seus ANEXOS; assim como
a proposta de preços de fornecimento firmada pela CONTRATADA, naquilo em que não conflitarem
com este instrumento.
- Aplica-se a este contrato as normas de direito dos Códigos Civil, Comercial, Penal e da Lei 8.666, de
21/06/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no
parágrafo 1º do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos
do parágrafo 2º, inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei nº 9.648, de 27 de
maio de 1998.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
As partes CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca de Vazante-MG, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a solução de qualquer pendência atinente a este
contrato.
E por estarem assim justas e acertadas, as partes assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, para um só efeito, depois de lido e achado conforme, na presença de 02 (duas) testemunhas
que também o subscrevem.
Vazante-MG, ..... de ............................... de 2020.

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

MUNICÍPIO DE VAZANTE
JACQUES SOARES GUIMARÃES
- Prefeito Municipal -

............................................
CNPJ/MF:
Representante Legal:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
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Rua Osório Soares, 600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG
Fone: 0-- 34 3813-1015 - Fax: 0--34 3813-1130
E-mail: licitação@vazante.mg.gov.br

CPF:

GESTOR DO CONTRATO:

JEANCARLO RABELO GUIMARÃES RODOVALHO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL:

RENATO JOSE FERREIRA
OAB/MG: 64.002

TESTEMUNHAS:
1) Nome:
CPF:

2) Nome:
CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
CNPJ: 18.278.069/0001-47
Rua Osório Soares, 600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG
Fone: 0-- 34 3813-1015 - Fax: 0--34 3813-1130
E-mail: licitação@vazante.mg.gov.br

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 72/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2020 - SRP
ANEXO VIII – TERMO DE REFERENCIA

1- DO OBJETO
Refere-se á Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de pontos de acesso dos
prédios da Prefeitura à rede mundial de computadores (internet) para comunicação de dados através da
infraestrutura de fibra óptica com fornecimento dos equipamentos necessários à execução do serviço,
manutenção, mudança de pontos e suporte técnico, com banda, velocidade e quantidades, conforme
discriminado abaixo:
2-JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
Atualmente, a Prefeitura Municipal de Vazante mantém um link que é utilizado para acessos à
Internet e divulgação de seus serviços ao público externo. Na arquitetura atual, o link é responsável por
sustentar toda utilização da Internet dentro do órgão e todos os serviços disponíveis ao público externo.
Esse cenário contempla o fato de que a Internet exerce papel preponderante para que a Prefeitura consiga
satisfazer, com efetividade, sua missão institucional fornecendo diversos serviços, dentre eles:
Informações, Serviços OnLine, Acesso a Internet em todas as Unidades Administrativas Municipais
(Escolas, Unidades Básicas), Acesso a Emissão de Nota Fiscal Eletrônica, Consulta de Processos,
Emissão de IPTU, Alvarás, Licitações, Área de Servidor/Intranet, Acessos aos Sistemas e outros.
3-ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
Item
01

Quant.
12

Unid.
Serv.

Descrição dos Serviços

Valor

Valor

Unit.

Total

Prestação de serviço de acesso à rede mundial de 7.500,00
computadores (internet), com suporte técnico e
fornecimento de link via fibra ótica, através da
arquitetura/tecnologia FTTH (Fiber To The Home)
GPN, que permite a conexão da fibra ótica até os
endereços descritos neste edital e seus anexos, com
fornecimento de equipamentos necessários à execução
dos serviços, manutenção, mudança de pontos e suporte
técnico.
Características mínimas solicitadas:
 Garantia de conexão 24 horas por dia e 7 dias
por semana;
 Cada Link deve fornecer a velocidade de
200Mbps;
 A solução deve incluir equipamentos cocedidos
na forma de comodato ou locação, instalação,

90.000,00
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manutenção e assistência técnica;
Os Links de Internet deverão ser ofertados de
forma assimétrica;
 Ser provido com base em uma infraestrutura de
fibra-óptica, como meio de acesso, vedada a
utilização de qualquer outra tecnologia de
acesso;
 Após a implantação do link, solicitações de
instalação, retirada e alteração de características
físicas já existentes, incluindo as configurações
com equipamentos de comunicação de dados
decorrentes dessas mudançças, dar-se-ão através
de solicitações formais por parte do Contratante,
sendo que estas solicitações deverão ser
executadas pela Contratada em, no máximo, 10
(dez) dias;
 A contratada se responsabilizará pelas
adaptações necessárias na infraestrutura externa,
para a implantação dos serviços contratados
(passagem de cabos, lançamento de fibras
ópticas, etc.);
 Não será permitida a subcontratação do objeto
deste Edital de forma total ou parcial;
 A solução deverá, tecnologicamente, estar
baseada em equipamentos que utilizam padrões
vigentes no mercado e marcas líderes na sua
área;
 A Contratada, sempre que necessitar realizar
manutenções preventivas ou de ampliação em
sua estrutura (Links de Acesso, substituição de
meio físico, dentre outros), que possam acarretar
a paralisação ou baixa de performance na
comuncação do Link Central e/ou unidades
Remotas, deverá comunicar a Contratante com
no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência;
 A Contratada se responsabiliza pela substituição
dos equipamentos em caso de defeitos (queima
por descarga elétrica, superaquicimento, falha
do equipamento). A substituição deverá ser feita
em no máximo 24 (vinte e quatro) horas após
aberto o chamado.
(30 pontos x 12 meses)
Enlace em fibra óptica dedicada entre a PREFEITURA 5.966,6667 5.966,6667
DE VAZANTE e a SEMOB (distância aproximada de
800 metros)
Características mínimas:
 Garantir no mpinimo a velocidade de 1Gbps;
 Contemplar instalação, operação e manutenção
do enlace de fibra óptica


02

01

Serv.

Ponto A: Prefeitura de Vazante – Rua Osório Soares, 600
– Independência
Ponto B: SEMOB – Av. Castelo Branco, 240 –
Independência.
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03

03

Serv.

666,6667

Prestação de Serviços manutenção e reparação de

2.000,00

equipamentos de fibra ótica.
VALOR TOTAL: R$97.966,6667 (Noventa Sete Mil Novecentos Sessenta Seis Reais Sessenta Sete Centavos)

DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO E PONTOS DE INTERNET:
As tabelas abaixo apresentam os respectivos endereços para instalação da internet, link dedicado
e locação das fibras ópticas.
SETOR

ENDEREÇO

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BOLSA FAMÍLIA

Rua Osório Soares, 600 - Independência

CAC

Av. Castelo Branco, Independência

CRAS/CENTRO DIA IDOSO

R. São Paulo, 100. Novo Horizonte

CREAS

Av. Castelo Branco, 500 Independência
TOTAL: 04 PONTOS
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

CASA DA CRIANÇA

Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 1001. Bairro
Serra Dourada
TOTAL: 01 PONTO
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Av. Paracatu – Centro (Antigo Fórum)

CENTRO CULTURAL

TOTAL: 01 PONTO
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CMEI SERRA DOURADA

Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 394. Bairro
Serra Dourada

CMEIJAIRO ALVES PEREIRA
CMEI

–

HENRIQUE

R. Senador Domício Gondim, 300 - Bairro Vazante Sul
PEREIRA

R. Três de maio, 380. Independência

CAIXETA)PROINFÂNCIA
E.M. ANTERO CANDINHO

Rua Mariana Pereira, 200, Bairro Novo Horizonte

E.M. EMILIO ALVES

Saindo de Vazante sentido Votorantim Metais/NEXA na
LMG 706, percorrer 30,89 km vire a direita, seguir mais 200
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m vire a esq uerda até a sede.

No/km: s/nComplemento:

Bagres-Comu nidade Quilombola

Bairro/localidade:

Zona Rural
TOTAL: 05 PONTOS
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CENTRO M. GERAÇÃO EMPREGO E

Av. Castelo Branco, 460. Independência

RENDA
TOTAL: 01 PONTO
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FARMÁCIA MUNICIPAL

Av. Castelo Branco, 170.

HOSPITAL MUNICIPAL

R. Dona Izaura, 350. Centro

CENTRO

MUNICIPAL

ESPECIALIDADES

DE

MÉDICAS

R. Aristeu José Borges, 450. Bairro Cidade Nova I

E

ODONTOLÓGICAS - POLICLÍNICA
PSF ZACARIAS CORRÊA DE OLIVEIRA -

R.

Alves

Rosa,

356.

CENTRAL

Centro

PSFEUZÉBIO JOSÉ MARTINS

R. José Fernandes de Oliveira , 306 – Bairro Cidade Nova II

PSF NOVO HORIZONTE

Av. JK, 242. BairroNovo Horizonte

PSF PAULO MACHADO AMORIM

Av. Geraldo Campos, 826 – Bairro Nova Esperança

PSF SERRA DOURADA

R. Santa Catarina, 180. Bairro Serra Dourada

PSFVANDERLEY GUIMARÃES

R. Senador DomícioGondin, 810 -Bairro Vazante Sul

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE

Rua Osório Soares, 600 -Independência

CAPS

Rua Dr. Antônio Ribeiro, nº 60, Cidade Nova
TOTAL: 11 PONTOS

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS
SEMOB

Av. Castelo Branco, 240 Independência
TOTAL: 01 PONTO

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE,
EDUCAÇÃO, FAZENDA - UNIDADE ADMINISTRATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL - DIVERSOS

Rua Osório Soares, 600 Independência
TOTAL: 01 PONTO

TOTAL PONTOS

30
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4 - DA PARTICIPAÇÃO
– Poderão participar do presente Pregão Presencial: pessoas jurídicas que satisfaçam as exigências
estabelecidas no edital, e ainda, cujo Contrato Social esteja em vigor, registrado no Órgão Competente,
com o ramo de atividade compatível ao objeto.
5- DA EXECUÇÃO E DO FORNECIMENTO DO OBJETO

DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
ITEM 01 - Prestação de serviço de acesso à rede mundial de computadores (internet), com suporte técnico e
fornecimento de link via fibra ótica, através da arquitetura/tecnologia FTTH (Fiber To The Home) GPN, que
permite a conexão da fibra ótica até os endereços descritos neste edital e seus anexos, com fornecimento de
equipamentos necessários à execução dos serviços, manutenção, mudança de pontos e suporte técnico.
Características mínimas solicitadas:
 Garantia de conexão 24 horas por dia e 7 dias por semana;
 Cada Link deve fornecer a velocidade de 200Mbps;
 A solução deve incluir equipamentos cocedidos na forma de comodato ou locação, instalação,
manutenção e assistência técnica;
 Os Links de Internet deverão ser ofertados de forma assimétrica;
 Ser provido com base em uma infraestrutura de fibra-óptica, como meio de acesso, vedada a utilização
de qualquer outra tecnologia de acesso;
 Após a implantação do link, solicitações de instalação, retirada e alteração de características físicas já
existentes, incluindo as configurações com equipamentos de comunicação de dados decorrentes dessas
mudançças, dar-se-ão através de solicitações formais por parte do Contratante, sendo que estas
solicitações deverão ser executadas pela Contratada em, no máximo, 10 (dez) dias;
 A contratada se responsabilizará pelas adaptações necessárias na infraestrutura externa, para a
implantação dos serviços contratados (passagem de cabos, lançamento de fibras ópticas, etc.);
 Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital de forma total ou parcial;
 A solução deverá, tecnologicamente, estar baseada em equipamentos que utilizam padrões vigentes no
mercado e marcas líderes na sua área;
 A Contratada, sempre que necessitar realizar manutenções preventivas ou de ampliação em sua
estrutura (Links de Acesso, substituição de meio físico, dentre outros), que possam acarretar a
paralisação ou baixa de performance na comuncação do Link Central e/ou unidades Remotas, deverá
comunicar a Contratante com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência;
 A Contratada se responsabiliza pela substituição dos equipamentos em caso de defeitos (queima por
descarga elétrica, superaquicimento, falha do equipamento). A substituição deverá ser feita em no
máximo 24 (vinte e quatro) horas após aberto o chamado.
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

 Suporte Técnico para os Links de Internet deverá ser prestado em horário de expediente da Prefeitura



(Manhã: 8h às 11h – Tarde: 12h30min às 17h) com prazo máximo de 24 horas para solução de
problemas após a abertura do chamado técnico;
A Contratada deverá fornecer um número de telefone para Suporte Técnico de Emergência – 24 horas
(fora do horário de expediente, finais de semana e feriados), para casos de pane ou defeito nos
equipamentos que provoquem a paralisação do Link Central;
A Prefeitura abrirá, apenas nos casos necessários, as ocorrências diretamente com o consultor
responsável a ser designado pela CONTRATADA. Para cada ocorrência de serviço, a licitante deverá
disponibilizar um identificador único (número de chamad) para facilidade no aocmpanhamento das
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soluções;

 A anertira dos chamados técnicos poderá ser efetuada por toda a Equipe de TI (Tecnologia e
Informação) e o seu fechamento ficará condicionado ao aceite daquele departamento;

 Em caso de indisponibilidade dos links causada por defeitos nos materiais, rompimento, defeitos em
fusões ou outros problemas de natureza física, os links afetados deverão ser reestabelecidos em, no
máximo, 48 (quarenta e oito) horas.
DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
• O serviço prestado deverá ter sua qualidade medida mensalmente, para fins de pagamento, por meio dos
seguintes critérios:
• Disponibilidade do link de comunicação de dados conforme critérios estabelecidos;
• Latência, Tempo de Resposta, Taxa de erro e perda de pacotes, de acordo com critérios estabelecidos.
• Disponibilidade da Central de Atendimento conforme períodos e horários exigidos;
• Agilidade, cortesia e presteza no atendimento do suporte técnico;
• Eficiência das soluções definitivas apresentadas;
• Nenhuma penalidade aplicada à Contratada no período;
• Atendimento às demais exigências contratuais
6- PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

6.1.1. O contrato ou instrumento equivalente oriundo desta contratação terão como responsáveis:
6.2-GESTOR DO CONTRATO:
6.2.1. Compete ao Gestor do Contrato acima identificado exercer a administração do contrato, com
atribuições voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam, verificar se os
recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, acompanhar o prazo
de vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da renovação/prorrogação, bem como
estudar a viabilidade de realização de reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração dos respectivos
termos aditivos, etc.
-JEANCARLO RABELO GUIMARÃES RODOVALHO, Secretário Municipal de Administração e
Recursos Humanos, Telefone: 34-3813-2171.
7- FISCAL DO CONTRATO:

Compete aos fiscais acima identificado exercer a verificação concreta do objeto, devendo o servidor
designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, encaminhar informações
ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o relacionamento necessário com a contratada,
etc. dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à
Administração.
7.2.O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
a) A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a
responsabilidade da
fornecedor/prestador de serviços, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Nº 8.666, de 1993.
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-ROGÉRIO RESENDE GUIMARÃES, Superintendente de Suprimentos e Licitações, Portaria nº
05/2019 telefone: 34-3813-1234, e-mail: compras@vazante.mg.gov.br
8- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1.O pagamento será realizado em até 15 (quinze) e efetuado por Ordem Bancária originária da
instituição financeira onde os recursos financeiros do Município estiverem depositados, e efetivado
mediante apresentação de nota fiscal eletrônica que deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal
de Vazante/MG, CNPJ nº 18.278.069/0001-47, devendo constar também o número da licitação e da
Autorização de Fornecimento e/ou Contrato, à contratada, em conta bancária por ela indicada no
momento da emissão de sua Autorização de Fornecimento.
Nos casos em que a licitante vencedora, para sua conveniência, informar dados bancários para
pagamento em instituição financeira diversa da oficial referida no item anterior, autoriza o Município a
deduzir do seu crédito a tarifa bancária pela Transferência Eletrônica Disponível (TED), Documento
de Ordem de Crédito (DOC), Transferência Eletrônica Financeira (TEF) ou qualquer outra congênere,
para realização do efetivo pagamento.
Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir
da regularização do mesmo.
9- VIGÊNCIA DO CONTRATO

9.1 O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses.
10- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

• Obedecer às especificações constantes neste Termo;
• Responsabilizar-se pela entrega do material/execução dos serviços, ressaltando que todas as despesas de
transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da
contratada;
• Realizar a entrega/executar os serviços dentro do prazo estipulado;
• O retardamento na entrega do objeto/execução dos serviços, não justificado considerar-se-á como
infração contratual;
• Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em Informação
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
• Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais
motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;
• Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas
todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais
como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários ao fornecimento dos bens objeto deste
Termo;
11- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
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Constituem obrigações da contratante:
• Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado;
• Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais;
• Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Termo;
• Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e
promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as
obrigações preestabelecidas;
• Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; • Analisar a nota fiscal
para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as mesmas descritas neste
termo de referência; • Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto/não
prestação do serviço, apontando as razões de sua não adequação aos termos contratuais;
• À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e
condições deste objeto;
• O recebimento do objeto deste Termo será provisório, para posterior verificação, da sua conformidade
com as especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua conformidade com o
objeto licitado;
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
• Comprovação através de certidões e/ou atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e prazo com
o objeto da licitação;
• Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu próprio nome, nem algum outro que não
tenha originado de contratação.
• Certidão de registro da empresa no CREA-MG ou visto no CREA-MG.
• Certidão que comprove a outorga concedida pela ANATEL à empresa para explorar os Serviços SCM e
a comprovação de regularidade junto a ANATEL.
PADRONIZAÇÃO:
• Os links serão dedicados para cada conexão e que garantam largura de banda de 100% (cem por cento)
para tráfego de aplicações IP (Internet Protocol) de qualquer classe de serviço. Caso a contratada não
disponha da velocidade solicitada, deverá ser fornecido link na velocidade superior, porém, o preço a ser
pago não poderá ser superior ao do link solicitado;
• As velocidades deverão ser simétricas;
DISPONIBILIDADE:
• A disponibilidade do serviço será calculada por link para período de um mês (trinta dias), terá como
data de início sempre o primeiro dia de cada mês. Quando da ativação os dias serão consecutivos a partir
da ativação do serviço até o último dia do mês. O serviço deverá estar disponível vinte e quatro horas por
dia, sete dias por semana, todos os dias do ano, para todos os níveis de serviço.
• A disponibilidade mensal exigida do link será de 100%. • O cálculo da disponibilidade se dará através
da seguinte equação: D% = [(To - Ti)/To]*100 Onde: D = disponibilidade To = período de operação
trinta dias (em minutos). Ti = somatório dos tempos de taxa de erros elevada (que não tenham atendido o
solicitado) e das interrupções por inoperância do link durante o período de operação trinta dias (em
minutos). No cálculo de disponibilidade, não serão consideradas as interrupções programadas e aquelas
de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Vazante-MG.
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ATRASO:
• É o tempo médio máximo admissível na transmissão de um pacote IP. Atraso bidirecional [ida e volta
(RTT - RoundTrip Time definido no RFC 2681)], onde RTT é o tempo de ida e volta de um pacote ao
longo de todo o link. Isto também indica se a qualidade da conexão é boa ou não, pois representa o
retardo sofrido pelo pacote nos diversos elementos de rede no caminho. • Será admitido um retardo
máximo de 60ms;
• Será admitido um jitter máximo de 40ms;
• A aferição da ocorrência ou não de atraso, bem como a sua variação na conexão, não pode ser feita
predefinindo um dia da semana, duração e horário, porque o estado da rede se altera no decorrer do
período. Portanto, será necessário realizar várias amostragens de teste durante todo o período de interesse
de realização da aferição de 8 horas ou 24 horas;
• O tempo de cada amostragem será de pelo menos 60 minutos com intervalo entre as amostragens de 15,
30 ou 60 minutos, dependendo da solicitação da Prefeitura. A conexão será testada com carga. Os atrasos
ou suas variações decorrentes de equipamentos da Prefeitura serão desconsiderados.
INOPERÂNCIA:
• Tempo de inoperância: Será considerado como tempo de inoperância a partir da abertura do chamado
técnico com a contratada até o restabelecimento do link às condições normais de operação, computado em
minutos.
• Quando da ocorrência de inoperância e a responsabilidade for da contratada, será considerada a
contagem de inoperância no período de 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. A
contagem da inoperância será sempre a partir do primeiro minuto do primeiro dia de cada mês até as vinte
e quatro horas do último dia do mês, incorrendo em penalidade.
• Tempo TOTAL de inoperância: É a soma dos tempos de inoperância no intervalo de um mês, por link,
acumulados em minutos. A contagem total da inoperância será sempre a partir do primeiro minuto do
primeiro dia de cada mês até as vinte e quatro horas do último dia do mês.
• O tempo total de inoperância máximo permitido será de 259 minutos por ano.
SUPORTE DE SERVIÇOS:
• Quando da ocorrência de falha no link a contratada deverá efetuar a verificação de todo o enlace
(modems e link).
• A Prefeitura também apurará os tempos de falha e em caso de discordância entre os valores apurados
pela Prefeitura e o contratado, será aplicado o valor médio e posterior avaliação para levantar os valores
reais.
• Deverão ser efetuados testes de verificação de qualidade de transmissão, pelo contratado dos serviços,
sempre que houver solicitação da Prefeitura, sem custos adicionais.
• A contratada deverá manter uma central de serviços para atendimento técnico com um número
telefônico, com chamadas franqueadas, para o registro de chamados no período de 24 horas por dia, sete
dias por semana, todos os dias do ano.
• Somente serão aceitas solicitações técnicas oriundas da Área de TI da Prefeitura Municipal de VazanteMG.
• Manutenção do link com defeito. Os serviços de assistência técnica serão realizados em qualquer
horário, sete dias por semana.
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• Em caso de impedimento de acesso dos técnicos da contratada ao local da ocorrência, que seja de
responsabilidade da Prefeitura, o prazo de atendimento passará a ser contado a partir do acesso do técnico
ao local, para a resolução do problema.
• As interrupções programadas para manutenções preventivas, serão efetuadas no período compreendido
entre 00:00 e 06:00 horas, horário de Brasília, de domingo e/ou segunda-feira, e comunicadas a Prefeitura
Municipal de Vazante, com antecedência mínima de cinco dias, sendo que este tipo de serviço só será
realizado com o aval da Prefeitura. Quando este período for extrapolado, incorrerá em penalidade; Casos
excepcionais deverão ser tratados de comum acordo com a Prefeitura. Quando o prazo mínimo de cinco
dias de comunicação não for obedecido, ou a Prefeitura não for informada, incorrerá em penalidade;
INSTALAÇÃO:
• Quando da assinatura do contrato, a Contratada terá até 30 (trinta) dias podendo ser prorrogado até 60
(Sessenta) dias para efetuar a instalação, incluindo o prazo de aprovação do projeto pela empresa
detentora da infraestrutura a ser utilizada.
As empresas fornecedoras dos links deverão disponibilizar software de monitoramento de atividades dos
links contemplando no mínimo as informações abaixo relacionadas:
a) Gerar diferentes perfis de interface e de visualização por usuário logado;
b) Monitoramento do status de portas (ativa, desconectada, administrativamente desativada);
c) Monitoramento de status de link;
d) Monitoramento de largura de banda (SNMP, SFlow ou similar);
e) Monitoramento de tempo de atividade e ou tempo de queda;
f) Geração de relatórios com diversos níveis de granularidade;
g) Disponibilização de acesso para usuário da Prefeitura, com permissão para acessar e visualizar o status
do link em tempo real;
h) Instalar e manter inventário dos equipamentos de rede (marca/modelo).
12- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
ensejar o retardamento da execução do objeto;
fraudar na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo;
cometer fraude fiscal;
não mantiver a proposta.
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
multa moratória de 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto;
em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
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subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
declaração de 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 a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a
Contratada que:
tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
13- DO FORO

As partes CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca de Vazante-MG, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a solução de qualquer pendência atinente a este
contrato.
E por estarem assim justas e acertadas, as partes assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, para um só efeito, depois de lido e achado conforme, na presença de 02 (duas) testemunhas
que também o subscrevem.

JEANCARLO RABELO GUIMARÃES RODOVALHO
-Secretario Municipal da Administração-
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COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 72/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2020 - SRP

Razão Social:
CNPJ n°:
Endereço:
E-mail:
Cidade:

Estado:

Telefax:

Pessoa para contato:
Declaramos que adquirimos o Edital e Anexos referentes à Licitação Pública acima identificada,
bem como, outras informações pertinentes contidas no Processo Licitatório, necessários ao
cumprimento do objeto da licitação em apreço.

Local,

,

de

de 2020.

Assinatura
Solicitamos que a empresa entregue este formulário, devidamente preenchido na Sala da
Comissão de Licitações ou que envie via e-mail: licitacao@vazante.mg.gov.br
- A não remessa deste protocolo exime a CPL da comunicação de eventuais esclarecimentos e
retificações ocorridas acerca do Instrumento Convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
- Recomendamos, ainda, consultas à página eletrônica https://vazante.mg.gov.br na aba de
licitações, para eventuais comunicações, esclarecimentos ou impugnações disponibilizados
acerca do processo licitatório.
Vazante-MG, 22 de Maio de 2020.

Renata Cristina Caixeta
- Pregoeira – Portaria 002/2020 -

