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EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 

022/2017 

ITENS EXCLUSIVOS PARA EPP/ME/COOP 

PROCESSO 

LICITATÓRIO 
_051/2017 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

NÚMERO DA 

MODALIDADE 
_022/2017 

 

O MUNICIPIO DE JACINTO MG, torna público, para conhecimento dos interessados que na 

data, horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma "Pregão 

Presencial", do tipo Menor Preço Item, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O 

procedimento licitatório será regido pelas normas contidas na Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto 

Federal nº 3555 de 08 de Agosto de 20000, ao Decreto Municipal nº. 007/2017, à Lei nº 8.078, de 

1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, e subsidiariamente 

à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital 

e seus Anexos. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 

Data da abertura da 

sessão pública 
19 de Julho de 2017 

Horário 08:00 horas 

Credenciamento Das 07:30h às 08h00min do dia 19 de Julho de 2017 

Local 
Sala da Comissão Permanente de Licitação – Prefeitura Municipal de 

Jacinto MG, Av. Antônio Ferreira Lúcio, 343 - 1º Andar - Centro. 

1. DO OBJETO -  

1.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS 

POR DIA, 07 (SETE) DIAS POR SEMANA, PARA ATENDER AS DIVERSAS 

SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O ANO DE 2017.  
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1.2. A licitação será PREÇO POR ITEM, conforme tabela constante do Termo de Referência, 

facultando-se ao licitante a participação global caso de seu interesse.  

 

1.3. Por questões de compatibilidade, a contratação de todos os pontos  dar-se-á com uma única 

licitante, podendo estes estar inseridos em executável único ou em vários, a critério do licitante, não 

sendo permitida a subcontratação total ou parcial do objeto. 

 

1.4. O detalhamento técnico está especificado no Anexo I (proposta comercial), na Cláusula 

Segunda da Minuta do Contrato (Anexo II - condições de execução) e Termo de Referência 

(Anexo IX) deste Edital. 

 

1.5. DA VISITA TÉCNICA 

 

1.5.1. Os licitantes participantes deverão fazer visita técnica às instalações, hardware e software 

da Prefeitura para conhecer as condições de execução e peculiaridades inerentes a natureza dos 

trabalhos. A Secretaria emitirá uma declaração de visita técnica, e a mesma deverá ser 

apresentada junto com a documentação de Habilitação, a não apresentação da declaração 

acarretará na inabilitação da Licitante. 

 

1.5.2. Os Licitantes deverão agendar a visita com no setor de licitações, Tel.: (33) 98749-5545 ou 

email: licitacaojacinto1@gmail.com no horário de 08h00min as 13h00min, com antecedência 

mínima de 24 (vinte e quatro) horas, indicando o nome do profissional que será designado para 

realizar a visita pela licitante. 

 

1.5.3. A visita técnica deverá ser realizada por profissional da licitante, devidamente identificado, 

até o dia anterior à data marcada para a entrega da proposta. 

 

1.5.4. O custo da visita técnica correrá por conta exclusivo da(s) empresa(s) Licitante(s). Durante a 

visita os licitantes serão acompanhados por servidor da Secretaria de Administração  

 

1.5.5. Em nenhuma hipótese a licitante poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou 

esquecimento de qualquer detalhe vistoriado, responsabilizando-se por quaisquer ônus decorrentes 

desses fatos. 

 

1.6. Por questões de compatibilidade, a contratação de todos os pontos  dar-se-á com uma única 

licitante, podendo estes estar inseridos em executável único ou em vários, a critério do licitante, não 

sendo permitida a subcontratação total ou parcial do objeto. 

 

1.7. O detalhamento técnico está especificado no Anexo I (proposta comercial), na Cláusula 

Segunda da Minuta do Contrato (Anexo II - condições de execução) e Termo de Referência 

(Anexo IX) deste Edital. 

 

2 - Anexos: 

 

I Modelo de Planilha para Cotação de Preços 
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II Minuta do Contrato 

III Modelo de Carta de Credenciamento 

IV Modelo de Declaração (art.4°, VII, da Lei 10.520/02) 

V Declaração de não enquadramento nas vedações da Lei Complementar 123/2006 

VI Declaração – inc. XXXIII, do art. 7º da CF/88  

VII Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação 

VIII Termo de Referência 

IX Modelo de Índices Econômicos 

 

3 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 

3.1. As condições de execução constam Cláusula Segunda da Minuta do Contrato (Anexo II) e 

Termo de Referência (Anexo IX) do presente Edital. 

 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. A despesa decorrente do objeto desta Contratação ocorrerá à conta da dotação orçamentária 

abaixo discriminada: 

 

04.122.0003.2016 – 3.3.90.39.00 – FICHA 66 – OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 

JURIDICA. 

08.122.0022.2177 - 3.3.90.39.00 – FICHA 172 – OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 

JURIDICA. 

10.122.0021.2164 - 3.3.90.39.00 – FICHA 270 – OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 

JURIDICA. 

10.301.0006.2070 - 3.3.90.39.00 – FICHA 290 – OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 

JURIDICA. 

12.122.0020.2163 - 3.3.90.39.00 – FICHA 384 – OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 

JURIDICA. 

12.361.0008.2086 - 3.3.90.39.00 – FICHA 452 – OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 

JURIDICA. 

 

5 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

5.1. A participação nesta licitação é exclusiva à microempresas, empresas de pequeno porte, 

sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007 e demais 

favorecidos previstos na cláusula seguinte, cujo ramo de atividade seja compatível com o seu 

objeto. 

5.1.2. Será concedido tratamento favorecido para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 

34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
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5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 

b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

c) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

d) que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 

concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

5.3. Cópia deste instrumento convocatório permanecerá afixada no quadro de avisos localizado no 

hall de entrada do edifício-sede da Prefeitura Municipal e poderá ser obtida junto à sala da 

Comissão Permanente de Licitação no horário de 08 às 17 horas. 

5.4. Como condição prévia à participação neste procedimento, o Pregoeiro poderá consultar o Portal 

da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção “Despesas – 

Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar 

se o somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, 

extrapola o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), previsto no artigo 

3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o 

artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado. 

5.5. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício 

corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês 

anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do 

percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 

123, de 2006. 

5.6. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o 

Pregoeiro indeferirá a participação do interessado. 

6. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

 

6.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão 

estar devidamente representados por: 

6.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro 

documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa 

individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de 

sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato 
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constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata 

de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente 

arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar 

expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

Alvará de funcionamento; 

6.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento 

particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome 

da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação 

oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em 

vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste 

último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso 

de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e 

estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na 

Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no 

caso de sociedades cooperativas; Alvará de funcionamento 

6.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante.  

6.3. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo 

deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste 

Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do 

documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome da licitante. 

6.4. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus poderes estará 

impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-se, de qualquer forma, 

durante a sessão. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicado no 

preâmbulo deste Edital, quando a licitante, ou o seu representante, após a fase de credenciamento, 

deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos: 

7.1.1. Declaração de fatos impeditivos e cumprimento dos requisitos de habilitação – Anexo 

IV; 

7.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de cooperativa 

enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, quando for o caso (conforme modelo 

anexo), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 

nº 123, de 2006 – ANEXO VI; 

7.1.2.1. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das 

vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do 
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tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva 

declaração. 

7.1.3. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados, fechados e 

rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, 

os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICÍPIO DE JACINTO MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017  - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 

(RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE JACINTO MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017  - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 

(RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ N° XXXX 

7.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de 

entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues, mediante protocolo, até 1 

(uma) hora antes da abertura da sessão pública. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser 

acondicionados em invólucro único, endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte 

identificação: 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE JACINTO MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017  - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 

7.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará a licitante às 

sanções previstas neste Edital. 

 

8 – DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS  

8.1 - Os preços unitários, subtotais e totais deverão ser expressos em reais, com até 02 (duas) casas 

decimais, sob pena de serem arredondados para baixo.  

8.2 - O preço unitário máximo para cada item, objeto deste certame, será baseado na pesquisa de 

preços realizada pelo setor competente da Administração Municipal;  

8.3 - Não serão aceitos preços que ofereçam vantagens baseadas nas ofertas dos demais concorrentes, 

os excessivos ou os inexeqüíveis;  

8.3.1 - O ônus da prova da exeqüibilidade do preço incumbe ao autor da proposta, no prazo de 05 

(cinco) dias contados da intimação 

 

9 - IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL E RECURSOS 
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9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura das propostas, qualquer pessoa jurídica poderá 

solicitar providências ou impugnar os termos do edital. 

 

9.2. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data de abertura das propostas, qualquer pessoa física poderá 

solicitar providências ou impugnar os termos do edital. 

 

9.3. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 

licitante. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 

 

9.4. As impugnações deverão ser dirigidas a Pregoeiro e protocoladas junto ao setor de licitações na 

sede do Munícipio de Jacinto, no endereço Av. Antônio Ferreira Lúcio, 343, 1º Andar, Centro, 

Município de Jacinto MG, em dias úteis, no horário de 8h00 as 13h00. 

 

9.5. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

  

10 - DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

10.1 - A Proposta de preços deverá ser datilografada ou digitada preferencialmente em papel 

timbrado da empresa, sem emendas, rasuras e entrelinhas, com todos os valores propostos 

expressos, com duas casas decimais, obrigatoriamente em real, e apresentada no local, hora e data 

determinada neste edital, datada e assinada pelo representante legal, contendo:  

 

a) preços mensais, líquidos, fixos e irreajustáveis, para a solução integrada proposta, expressos em 

moeda nacional corrente, em perfeito funcionamento, devendo constar na proposta o preço único 

para conversão, implantação e treinamento, o preço único da licença de uso por prazo determinado 

e o preço mensal para manutenção e o valor global, conforme modelo de planilha para composição 

de Preços (Anexo I): 

 

b) declaração de que a Licitante aceita as condições deste Edital e, caso seja vencedora da licitação, 

executará os serviços de acordo com as planilhas fornecidas e pelos preços unitários propostos e 

aceitos pelo Município; 

 

c) Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação das 

propostas, sendo considerado esse prazo, em caso de omissão do Licitante. 

 

d) Identificação do proponente (razão social), número do CNPJ, endereço completo (rua, número, 

bairro, cidade, estado), números de telefone, fax, e-mail, com data, nome completo, cargo e 

assinatura do representante legal da empresa;  

 

10.2. Deverão ser apresentadas as seguintes declarações: 

 

10.2.1. o prazo para implantação do provedor, não poderá ser superior a 20 (vinte) dias corridos, 

contados da assinatura do contrato. 
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10.2.2. declaração de propriedade da solução proposta, indicando ainda o número da versão que 

está sendo proposta para atendimento ao objeto desta licitação. 

10.3 - As licitantes estão obrigadas a fornecer preço para todos os itens constantes da planilha 

orçamentária anexa a este Edital, sob pena de desclassificação. 

 

10.4 – O Pregoeiro não considerará as propostas que não atenderem a todas as condições da 

Licitação, quer por omissão, quer por discordância. 

 

10.5. Ocorrendo discrepância entre preços unitários e parciais ou entre parciais e subtotais ou, 

ainda, entre estes e o total, prevalecerão sempre os primeiros, devendo o Pregoeiro proceder às 

correções necessárias. No caso de divergência entre os valores em algarismos e por extenso, 

prevalecerão os últimos. 

 

10.6. Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta comercial e caso a licitante apresente 

mais de uma proposta, o Pregoeiro considerará todas as suas propostas desclassificadas para todos 

os efeitos. 

 

10.7. O preço ofertado na proposta ou em cada lance será de exclusiva e total responsabilidade da 

licitante, não podendo ser alterado após a sua manifestação, seja para mais ou para menos. 

 

10.8. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou 

multiplicação. 

 

10.9. A simples apresentação da proposta implica na aceitação integral de todas as condições 

estabelecidas neste edital e aceita todas as condições abaixo: 

  

a. Que, na execução dos serviços, objeto do pregão em referência, será observado e cumprido 

rigorosamente as especificações técnicas para obtenção do melhor padrão de qualidade dos serviços 

em questão. 

b. Que se comprometem a utilizar, além dos profissionais, a equipe técnica e administrativa, que for 

necessária à perfeita execução dos serviços, como também se comprometem a suplementar o 

pessoal e/ou substituir elementos de nosso pessoal, desde que assim exija a fiscalização da PM. 

c. Que executará todos os serviços nas condições estabelecidas pelo Município, inclusive em 

relação aos prazos de execução, conforme prescrito no presente edital e em seus anexos; 

d. Que aceitam o pagamento na forma estabelecida neste Edital; 

e. Que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras 

necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto desta Licitação, constituindo-se, portanto, 

na única remuneração devida pelo Município; 

f. Que quaisquer tributos, custos ou despesas, de qualquer natureza, omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de 

acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o objeto ser entregue ao Município sem ônus 

adicional. 

g. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem ou forem elaboradas em desacordo com 

os termos deste Edital e Anexos; 
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10.10. As licitantes que queiram invocar a CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, para fins de exercício de quaisquer dos benefícios 

previstos na Lei Complementar 123/2006, deverão entregar no Envelope nº 01, além da proposta 

de preços, as seguintes documentações: 

 

a) Declaração de que não está incursa em nenhuma das vedações do § 4º. do art. 3º. da Lei 

Complementar 123/2006, conforme ANEXO V. 

 

b) Certidão expedida no presente exercício pelo Órgão competente, a saber: Registro de Empresas 

Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), conforme o caso, 

do local onde a pessoa jurídica tenha sido registrada, atestando que a empresa se enquadra na 

condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do artigo 3º. da Lei 

Complementar 123/2006; 

 

10.11. Serão desclassificadas as propostas que: 

 

a) Não atenderem as disposições contidas neste edital; 

b) Apresentarem preço incompatível com os preços de mercado; 

c) Apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 

d) Cujo preço total seja manifestamente inexeqüível conforme estabelecido no artigo 48 da Lei 

8.666/93 e alterações; 

 

11 - DA HABILITAÇÃO E DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS 

11.1. Para comprovar a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos relacionados 

abaixo, em originais, via internet ou cópias autenticadas em cartório ou por pregoeiros ou 

membros da equipe de apoio da PM, ficando os mesmos como parte integrante do processo 

Licitatório nos termos do Art.32 da Lei 8666/93. 

 

11.2. Habilitação Jurídica: 

 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, com o “Objeto Social” enquadrado no 

objeto em que a empresa estará disputando. A empresa que apresentar Registro Comercial com o 

Objeto Social que não abrange o objeto que ela estará disputando, será considerada 

INABILITADA;  

 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou sua Consolidação e alterações em vigor, com 

o “Objeto Social” enquadrado no objeto em que a empresa cadastrou proposta, acompanhado de 

prova de seu registro ou inscrição e de eleição de seus atuais administradores, em se tratando 

de sociedades comerciais ou sociedades por ações. A empresa que apresentar Ato Constitutivo, 

Estatuto ou Contrato Social ou sua consolidação e alterações em vigor com o Objeto Social que 

não abrange o objeto que ela estará disputando, será considerada INABILITADA; 

 

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada do instrumento de 

eleição da Diretoria; 
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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. 

 

11.3. Regularidade Fiscal 

 

a) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ; 

 

 

b) Certidão conjunta negativa de débitos ou Certidão conjunta positiva com efeitos de negativa 

relativos a Tributos Federais Dívida Ativa da União e Contribuições Previdenciárias, expedida pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional/Receita Federal do Brasil onde está sediada a empresa; 

 

c) certidão negativa de débitos trabalhistas ou positiva com efeito de negativa, emitida pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego (CNDT). 

 

d) Certidão de regularidade - CRF, perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

 

 

e) Certidão negativa de débito ou Certidão positiva com efeitos de negativa com a Fazenda 

Estadual em que for sediada a empresa; 

 

f) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste 

Edital; 

 

g) Certidão negativa de débito ou Certidão positiva com efeitos de negativa com a Fazenda 

Municipal, onde for sediada a empresa; 

 

11.3.1. Em caso de restrição quanto à documentação de regularidade fiscal, para que a 

Microempresa ou empresa de pequeno porte (que se manifestou como tal conforme item 10.10) 

regularize sua documentação fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo 

termo inicial será declarado a partir do momento em que a licitante for declarada arrematante, 

podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, na forma do § 1º. do art. 43 

da Lei Complementar 123/2006. 

 

11.3.1.1. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não regularize sua documentação  

fiscal  no  prazo  estabelecido  no  item 11.3.1 decairá seu direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/1993 e suas alterações, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação, na forma 

do §2º. do art. 43 da Lei Complementar 123/2006 c/c com o §2º. do art. 64 da Lei 8.666/1993 e 

suas alterações. 

 

11.4. Qualificação Econômica Financeira 
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a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da Lei (incluindo Termo de Abertura e Termo de Encerramento), 

devidamente registrado no órgão competente, que comprovem a boa situação financeira do 

proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O balanço deverá 

conter no mínimos um dos seguintes indicadores: 

 

Índice de Liquidez Corrente: AC/PC = maior ou igual a 1,00 

 

Índice de Liquidez Geral:  AC+RLP  = maior ou igual a 1,00                                

                                              PC+ELP 

 

Grau de Endividamento:  PC+ELP = menor ou igual a 1,00 

                                             AT 

onde, 

ILC = Índice de Liquidez Corrente 

ILG = Índice de Liquidez Geral 

GE = Grau de Endividamento 

AC = Ativo Circulante 

PC = Passivo Circulante 

RLP = Realizável a Longo Prazo 

ELP = Exigível a Longo Prazo 

AT   =  Ativo Total. 

 

a.1 - Todos os atos do Balanço Patrimonial devem estar assinados pelo Contador; 

 

a.2 - Demonstrativo de Capacidade Financeira, contendo no mínimo os indicadores mencionados 

no capitulo 11.4, letra ‘a’, conforme anexo IX; 

 

a.3 - As empresas com menos de 01(hum) ano de existência apresentarão balancetes do mês 

anterior ao da realização da presente licitação, autenticado por Contador registrado no Conselho de 

Contabilidade; 

 

a.4 - No caso das empresas obrigadas a publicarem suas peças contábeis, deverá ser apresentada 

cópia dos termos de abertura e encerramento do Livro Diário relativo ao último exercício 

exigível e apresentado na forma da lei, devidamente registrado no órgão competente, bem como 

cópia da referida publicação onde conste o Balanço Patrimonial e a Demonstração de 

Resultado do Exercício. 
 

b) Certidão negativa de pedido de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Cartório 

competente, datada de no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega dos 

envelopes. 

 

c) Da Qualificação técnica da Empresa Licitante:  
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d.1) - A Licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, para os quais já tenha o licitante prestado serviços similares 

ao objeto desta licitação, ou seja, sejam compatíveis em características, quantidades e prazos (art. 

30, II) e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à do objeto da licitação 

(art. 30, § 3º), da Lei 8.666/93, podendo ser apresentado atestados para módulos isolados, que 

atestem o desempenho da proponente quanto à qualidade dos serviços e o cumprimento dos prazos 

de execução. 

 

D.1.1. Os atestados solicitados neste subitem deverão ser emitidos em papel timbrado da empresa 

ou órgão contratante, com a identificação clara do signatário, inclusive com a indicação do cargo 

que ocupa  

 

D.1.1.1. Não serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica cuja empresa emitente seja 

componente do mesmo grupo financeiro da Licitante.  

 

D.1.1.2. Não serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica, em nome da Licitante, cuja empresa 

emitente seja sua sub-contratada. Serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por 

empresas ou órgãos estrangeiros, desde que acompanhados de versão para o português, através de 

Tradutor Juramentado e devidamente autenticado pelo Consulado, na forma da lei. 

 

D.1.2. Relação com o nome e qualificação dos profissionais que formarão a equipe técnica 

diretamente responsável pela execução do objeto em licitação e de declaração que a equipe será 

mantida durante a execução do serviço de implantação, de acordo com o cronograma emitido pela 

licitante, admitindo-se substituições por profissionais do mesmo nível técnico, desde que 

autorizadas expressamente pelo Município.  

 

D.1.2.1 A comprovação da capacitação Técnico-profissional dar-se-á pela apresentação de 

“Relação Explícita” dos profissionais técnicos da licitante  considerados essenciais para o 

cumprimento do objeto da licitação, conforme mencionado nos subitens acima, acompanhados dos 

Diplomas de Titularidade devidamente registrado  no MEC ou Certificado/ Declaração de 

Conclusão de Curso  emitido pela Instituição de Ensino Superior (devidamente regular junto ao 

MEC). Juntamente com o Diploma ou declaração de conclusão de curso. 

 

d.2) - Termo de Autorização da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) 

permitindo que a empresa explore os Serviços de Comunicação de Multimídia – SCM. Em 

caso de utilização de link de terceiros detentores da Permissão, apresentar Termo de 

Autorização de uso do Link devidamente registrado em cartório. 

 

e) Da Documentação para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:  

e.1) - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo no Anexo VII 

deste edital. 

 

f) Da Participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:  

f.1) - Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, devidamente 

comprovada, a documentação de regularidade fiscal poderá ser apresentada após ser declarada a 
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vencedora, ou seja, para a homologação e posterior elaboração de contrato, conforme estabelece a 

Lei Complementar Nº 123/2006; 

f.2) - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

02(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 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; 

f.3) - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do artigo 43, da Lei 

Complementar nº 123/06, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 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; 

11.5 - Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para 

as microempresas e empresas de pequeno porte. 

a) Entende-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. 

11.6 - Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar acima mencionada, ocorrendo o 

empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) - 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; 

b) - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

inciso I do caput do artigo 44, da Lei Complementar nº 123/06, serão convocadas as remanescentes 

que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da referida Lei Complementar, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c) - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar 

nº 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta; 

d) - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 44, da Lei 

Complementar nº 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 

vencedora do certame; 

e) - O disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06 somente se aplicará quando a melhor 

oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

12 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

12.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas. 

 

13 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

13.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 

iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame; 
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13.2 - Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro em envelopes separados, a 

proposta de preços e os documentos de habilitação; 

13.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

13.3.1 - Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

13.3.2 - Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 

13.4 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 

erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas 

para apuração do valor da proposta; 

13.5 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes; 

13.6 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 

dos seguintes critérios: 

13.6.1 - Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela; 

13.6.2 - Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três); 

13.6.3 - No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes; 

13.7 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços; 

13.8 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 

relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 

lances; 

13.9 - Os lances deverão ser formulados por itens, em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço, observada a redução mínima, que será estipulada pelo pregoeiro e equipe 

de apoio no ato do pregão, aplicável inclusive em relação ao primeiro; 

13.10 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta; 

13.11 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço; 

13.12 - O Pregoeiro não aceitará propostas com preços inexeqüíveis, que serão apurados com base 

em planilha de preços elaborada pelo Departamento de Compras do Município; 

13.13 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito; 

13.14 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor; 

13.15 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão 

ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 

inclusive mediante: 

13.15.1 - substituição e apresentação de documentos, ou; 

13.15.2 - verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações; 

13.16 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada; 
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13.16.1 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos de informações no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 

sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado; 

13.17 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas nos itens 6.3 e 7.1, o 

Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Município de 

Jacinto/MG; 

13.18 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante 

será habilitado e declarado vencedor do certame; 

13.19 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

14 – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
14.1 - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de 

memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em 

igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos; 

14.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a decadência do 

direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação; 

14.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente; 

14.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento; 

14.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento; 

14.6 - A adjudicação será feita dos itens do objeto. 

 

15 – DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

15.1 - O prazo de fornecimento do objeto desta licitação terá duração até o limite das quantidades 

máximas estabelecidas no Anexo VII deste edital, com início a partir da assinatura do contrato ou 

emissão da ordem de compra, sendo facultada à contratante a rescisão se ocorrer fato que a 

justifique, correndo por conta da Contratada as despesas de seguro, transporte, tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 

 

16 – DA FORMA DE PAGAMENTO 

16.1 - O pagamento será efetuado mediante apresentação da nota fiscal. 

16.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao contratado, e seu 

vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias úteis após a data de sua apresentação válida. 

 

17 – DA CONTRATAÇÃO 
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17.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de 

contrato, cuja respectiva minuta constitui anexa do presente ato convocatória, conforme anexo VII; 

17.1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 

Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) e a Certidão Negativa de Débitos Municipais estiverem com os prazos de validade 

vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico de informações ou outro, 

certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção 

por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada; 

17.1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a Adjudicatária 

será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de 

que trata o subitem 14.1.1, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de 

validade em vigência, inclusive a Certidão Negativa de Débitos Municipais de Jacinto, sob pena de 

a contratação não se realizar; 

17.2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 03 dias corridos contados da data da convocação, 

comparecer à Prefeitura Municipal de Jacinto/MG, junto à Divisão de Licitações e Contratos para 

assinar o termo de contrato; 

17.3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular de que trata o subitem 14.1.1, ou se recusar a assinar o contrato, será 

convocado outro licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim sucessivamente; 

17.4 - O contrato será celebrado com duração até a data de validade da proposta. 

 

18 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

18.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida ampla defesa, 

aplicar ao contratado as seguintes penalidades: 

18.1.1- Advertência por escrito; 

18.1.2 - Em caso de descumprimento total ou parcial da obrigação assumida, poderá ser aplicada 

multa de até 30% do valor total do contrato; 

18.1.3 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, com o licitante, por 

um período não superior a 02 (dois) anos, conforme na forma do inciso IV, art.87 da Lei n.º 

8.666/93; 

18.1.4- Rescisão do termo de contrato. 

 

19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o 

interesse público, a finalidade e a segurança da contratação; 

19.2 - O resultado do presente certame será divulgado pela Prefeitura Municipal de Jacinto/MG no 

quadro de avisos da Divisão de Licitações e Contratos; 

19.3 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada na sede da Prefeitura Municipal de Jacinto/MG, situada à Av. Antônio 

Ferreira Lúcio, 343, 1° andar - Centro – Centro, após a celebração do contrato; 

19.4 - Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão; 

19.4.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 1 dia 

útil; 
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19.4.2 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame; 

19.5 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro; 

19.6 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Jacinto/MG; 

19.7 – As eventuais dúvidas dos interessados poderão ser dirigidas à Comissão de Licitação através 

do telefone: (33) 98749-5545. 

 

Jacinto, 03 de Julho de 2017. 

 

 

_________________________________ 

Mirlene Batista Rodrigues 

Pregoeira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:licitacaojacinto1@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MINAS GERAIS 
CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

 
“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

 
ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 
 

ANEXO I 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017  - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1. DO OBJETO 

1.1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, VIA  

RÁDIO, BANDA LARGA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 07 (SETE) DIAS 

POR SEMANA, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E PROGRAMAS 

DESTA PREFEITURA, disponibilizando conectividade a rede mundial – internet – com 

velocidade mínima de 64MPS (distribuídos conforme item 5), com garantia de 90% 

(NOVENTA por cento), de velocidade do acesso (simetria download/upload), INCLUINDO  

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS   

EQUIPAMENTOS  NECESSÁRIOS AO SERVIÇO conforme condições, quantidades, exigências 

e estimativas de preços no valor de R$ 122,50 (Cento e vinte e dois mil e cinquenta reais) por 

MPS e valor Global de R$ 54.880,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA 

REAIS) estabelecidas neste instrumento: 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. O objetivo é de manter atualizados e em pleno funcionamento os serviços prestados a 

população. As exigências e necessidades de serviço contemplam atividades programadas 

previamente sob demanda com resolução imediata em conformidade com as necessidades da 

Administração Pública. 

2.2. Os serviços contratados visam atender os projetos Federais, Estaduais e Municipais que 

englobam de alguma forma os serviços de Tecnologia de informação para seu pleno 

funcionamento 

3- REQUISITOS DO OBJETO 

3.1 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

3.1.2 - As propostas devem conter as especificações técnicas com informações precisas sobre 
cada um dos links de acesso à Internet ofertados, inclusive a tecnologia a ser implementada, 
comprovando o atendimento a todos os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência; 
 
3.2 - Da qualificação técnica 
 
3.2.1. A Licitante deverá demonstrar (comprovar) experiência na prestação de serviços de 
implantação, operação e/ou manutenção de sistemas similares em porte e complexidade ao 
objeto da licitação, que será comprovada através de atestado emitido por pessoa jurídica, de 
direito público ou privado. Entende-se como similar um atestado que atenda no mínimo aos itens 
abaixo, num mesmo projeto: 
 
a) Serviço de conexão à Internet com velocidade igual ou superior a 2 Mbps; 
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b) Prazo máximo de reparo de 6 (seis) horas a partir da abertura do chamado; 
c) Fornecimento de links terrestres, implementados por meio de pares metálicos, fibra óptica ou 
rádio digital; 
 
3.2.2 - Os atestados 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; 
 
3.2.3 - A Licitante deverá apresentar extrato do Contrato de Concessão ou do Termo de 
Autorização ou de documento(s) equivalente(s) na forma da Lei, fornecido pela Agência Nacional 
de Telecomunicações – ANATEL, dentro do prazo de validade, atestando que a mesma está 
autorizada a prestar serviços de comunicação multimídia (SCM) pelo menos nos locais definidos 
no ITEM ao qual ofertou proposta; 
 
3.2.4 - A equipe técnica do Contratante se reserva o direito de realizar diligências para certificarse 
da veracidade dos documentos apresentados pela Licitante, como, por exemplo, consulta ao 
Acervo Documental disponível no Portal da Anatel na Internet; 

4 -  PRAZO DE  INSTALAÇÃO 

3.1 – Os serviços serão instalados a partir da emissão de ordem de fornecimento por parte da 

Contratante no prazo de até 20(vinte) dias corridos a partir da data da assinatura do contrato 

5. DOS LOCAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 - Os serviços referentes ao objeto deverão ser na Sede do Municipio, bem como em todos 

os distritos e povoados determinados pela Prefeitura Municipal de Jacinto MG, com o 
fornecimento dos kits completos para acesso em regime de comodato: 
 

ITEM LOCAL 

 

QUANT 

 SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

30 MB 

 

CONTABILIDADE 3 MB 

CONVÊNIOS 2 MB 

CONTROLADORIA 2 MB 

COMPRAS 2 MB 

FROTAS 2 MB 

GABINETE DO PREFEITO E SEC. ADM 2 MB 

LICITAÇÃO 3 MB 

PATRIMÔNIO 2 MB 
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TESOURARIA 3 MB 

TIBUTOS 2 MB 

JUNTA MILITAR  3 MB 

POLICIA CIVIL 2 MB 

POLICIA MILITAR 2 MB 

 

 

 

 

02 

 

 

 

SAÚDE – 

21 MB 

SECRETARIA DE SAÚDE 3 MB 

HOSPITAL 2MB 

ACADEMIA DE SAÚDE 2 MB 

FARMÁCIA 2 MB 

CAPS 2 MB 

PSF NOVA ESPERANÇA  2 MB 

PSF BOM JARDIM 2 MB 

PSF JAGUARÃO 2 MB 

PSF FAMILIA (VIGILANCIA EM SAÚDE) 2 MB 

PSF VIDA NOVA 2 MB 

 

03 

 

ASSISTENCIA SOCIAL 

4 MB 

SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL 2MB 

CONSELHO TUTELAR 2 MB 

 

04 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

5 MB 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3MB 

ESCOLA JAGUARÃO 2 MB 

05 SECRETARIA DE OBRAS E 

SERV. URBANOS E 

TRANSPORTES 

04 MB 

 

SECRET. OBRAS 2 MB 

ALMOXARIFADO (A INSTALAR) 2 MB 

6 - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

6.1- A execução do serviço ajustado terá duração de 05 (cinco) meses, podendo ser prorrogado 

mediante acordo entre as partes, devidamente justificado e por interesse da Administração, limitado 

a 48 (quarenta e oito) meses, na forma do Art. 57, IV da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
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6.2. O serviço deverá ser iniciado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados do 

recebimento da Ordem de Serviços/ Assinatura do Contrato. 
 
6.3 - A assistência técnica deverá ser executada por pessoal devidamente habilitado, podendo ser 
remotamente e no local da entrega e instalação dos equipamentos; 
 
6.4 - A empresa contratada deverá disponibilizar um número telefônico exclusivo para o 
atendimento de solicitações de manutenção dos serviços contratados; o funcionamento deste 
deve ser ininterrupto, 24 (vinte e quatro) horas por dia 7 (sete) dias da semana, inclusive finais de 
semana e feriados; 
 
6.5 - Os serviços de assistência técnica deverão ser realizados em qualquer hora do dia, qualquer 
dia da semana. 
 
6.6 - O prazo máximo de atendimento de um incidente não poderá ser superior a 6 (seis) horas 
corridas, a contar da hora de realização da chamada técnica pela MUNICÍPIO DE JACINTO MG; 
 
6.7 - Se o incidente ultrapassar às 8 (oito) horas e se o mesmo não for solucionado até 24 (vinte e 
quatro) horas, a LICITANTE se comprometerá em conceder na fatura mensal do mês 
subseqüente um desconto de 3% (três por cento), sendo este equivalente ao faturamento de 1 
(um) dia do circuito; 
 
6.8 - Se o incidente ultrapassar às 24 (vinte e quatro) horas e se o mesmo não for solucionado até 
48 (quarenta e oito) horas, a LICITANTE se comprometerá em conceder na fatura mensal do mês 
subseqüente um desconto de 6% (seis por cento), sendo este equivalente ao faturamento de 2 
(dois) dias do circuito; 
 
6.9 - Caso o incidente exceda às 48 (quarenta e oito) horas, a LICITANTE se comprometerá em 
conceder na fatura mensal do mês subseqüente um desconto de 6% (seis por cento), sendo este 
equivalente ao faturamento de 2 (dois) dias do circuito, e também concederá à CONTRATANTE a 
possibilidade de rescisão contratual unilateralmente; 
 
6.10 - Todas as manutenções deverão ser executadas em horários previamente acordados com o 
setor competente do Contratante; 
 
6.11 - O LICITANTE deverá garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos, bem como de 
seus acessórios, sem quaisquer ônus para o MUNICÍPIO DE JACINTO MG, pelo período de 
vigência do contrato; 
 
6.12 - Os equipamentos fornecidos pela LICITANTE deverão permitir a perfeita comunicação da 
rede do MUNICÍPIO DE JACINTO MG, devendo a LICITANTE prestar toda consultoria técnica 
para viabilizar essa operação de comunicação, com a supervisão do Núcleo de Tecnologia da 
Informação do MUNICÍPIO DE JACINTO MG; 
 
6.13 – A Contratante deverá ter os usuários e senhas de acesso e gerenciamento, conjunto com a 
Contratada, às configurações dos equipamentos envolvidos na conexão com a Internet; 
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6.14 - A manutenção dos equipamentos deve ocorrer de forma a deixar o circuito 
permanentemente ativo, e para isso é necessário que a LICITANTE possua e disponibilize, 
sempre que necessários equipamentos de backup; 
6.15 - A manutenção preventiva e corretiva, bem como a configuração e atualizações (upgrades) 
dos equipamentos (hardware) e programas (software) fornecidos, serão de exclusiva 
responsabilidade da LICITANTE; 

 

7 - DA MANUTENÇÃO 

7.1 A Contratada deverá prestar serviço de manutenção dos links, que deve atender, 
obrigatoriamente, as seguintes condições: 
 
a) A manutenção dos equipamentos deve ocorrer de forma a deixar o circuito permanentemente 
ativo, e para isso é necessário que a LICITANTE possua e disponibilize, sempre que necessários 
equipamentos de backup; 
 
b) A manutenção preventiva e corretiva, bem como a configuração e atualizações (upgrades) dos 
equipamentos (hardware) e programas (software) fornecidos, serão de exclusiva responsabilidade 
da LICITANTE; 
 
c) Todos os serviços de manutenção dos links de acesso à Internet são de inteira 
responsabilidade da Contratada e devem ser efetuados desde o início até o final do contrato, bem 
como estar totalmente cobertos pelo pagamento mensal relativo ao fornecimento de cada um dos 
links de acesso, sem quaisquer custos adicionais para o Contratante; 
 
d) A Contratada efetuará manutenção corretiva assim que for detectado algum mau 
funcionamento de enlaces e equipamentos, ou problemas em instalações feitas, de forma que 
voltem a funcionar perfeitamente; 
 
e) A Contratada realizará o serviço de manutenção no local de instalação do equipamento sempre 
que possível. Caso seja necessário remover o equipamento, a contratada deve providenciar a sua 
substituição por outro idêntico ou superior, em perfeito funcionamento; 
 
f) A Contratada responsabilizar-se-á por todos os técnicos que forem realizar manutenção dos 
enlaces em qualquer uma das localidades com link de acesso à Internet instalado; 
 
g) A Contratada garantirá que os técnicos de suporte tenham conhecimento completo sobre toda 
a arquitetura de rede utilizada, e de todos os equipamentos e softwares de responsabilidade da 
Contratada que integram a modalidade de acesso à Internet. 
 
h) A Contratada manterá equipe especializada disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. 
 
i) A Contratada deverá instalar, ativar, configurar, efetuar a manutenção e operação dos 
equipamentos de conectividade necessários à prestação do serviço. 
 
j) A Contratada efetuará monitoramento da sua infraestrutura a fim de identificar problemas de 
funcionamento no ambiente instalado, antecipar e prevenir a ocorrência de descontinuidade dos 
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serviços contratados e fornecer o suporte técnico e soluções junto ao Contratante garantindo o 
padrão de qualidade; 

 

8 - DO PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será mensal,  efetuado após a prestação dos serviços, mediante a 
apresentação da respectiva Nota Fiscal. 

 
8.2 - O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de ordem bancária contra 
qualquer banco indicado na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome do banco, 
agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, o qual 
ocorrerá dentro de até cinco dias úteis após a aceitação e atesto da nota fiscal. 

8.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente na nota fiscal apresentada. 

8.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 

ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 

financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 

sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 

para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante. 

 
9 . DA VISTORIA  
 

9.1.  Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta , a  licitante poderá vistoriar 

os locais onde serão executados os serviços até o ultimo dia útil anterior à data fixada para a 

abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade 

existentes, mediante prévio agendamento de horário junto à Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano e Infraestrutura pelo telefone (33)3725-1250 

9.1.1. Tendo em vista a faculdade de realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o 

desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se 

eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de 

preços em decorrência da execução do objeto deste pregão 

10- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. São obrigações da Contratante: 

a) receber os serviços no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços com as especificações 

constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
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c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a prestação dos serviços , no prazo 

e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

f) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

 

11.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda: 

a) Na Sede do Municipio, bem como em todos os distritos e povoados conforme especificações 

deste Termo de Referência e de sua proposta, com alocação dos empregados necessários ao 

perfeito cumprimento das cláusulas, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de REFERENCIA. 

b) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

 
c) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente 

licitação; 

d) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 

e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

e) disponibilizar técnicos qualificados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

f) Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá , 

além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, quando for o caso 

 
g) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração 
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h) Guardar sigilo  sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato 

 

i) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

j) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

12 - CONTROLE DA EXECUÇÃO 

12.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de 

falhas ou defeitos observados. 

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, 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. 

12.3. O representante da Administração 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 

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis. 

13 - DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

14 -  ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 

na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja 

prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

continuidade do contrato. 

 

15  . DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 

2002, a Contratada que: 
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a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) fraudar na execução do contrato; 

d) comportar-se de modo inidôneo; 

e) cometer fraude fiscal; 

f) não mantiver a proposta. 

15.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

b) multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 90 (noventa) dias; 

c) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

d) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) 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;  

f) impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no 

Cadastro Municipal de Fornecedores pelo prazo de até cinco anos; 

g) 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; 

15.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer tributos; 
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b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

15.4. 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. 

15.5. 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. 

15.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores. 
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ANEXO II 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 
 

MODELO DE PLANILHA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 
 

 
DADOS DA EMPRESA 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço: 
Telefone: Fax: 
E-mail: 
Validade da Proposta: 60 dias                                                 Data: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO UNID. QUANT. 
VL. UNIT. / 

MENSAL (R$) 
VL. TOTAL 

01 

FORNECIMENTO DE ACESSO À 
INTERNET VIA RÁDIO, BANDA 
LARGA ESTANDO DISPONÍVEL 24 
(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 
DURANTE OS 7 (SETE) DIAS DA 
SEMANA, EM TODOS OS DIAS DO 
ANO E DISPONIBILIZANDO KITS DE 
ACESSO EM REGIME DE 
COMODATO DE ACORDO COM AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL. DISTRIBUIDOS DE 
ACORODO COM A NECESSIDADE 
DO MUNICÍPIO; BANDA LARGA, LINK 
IP DEDICADO, CONECTIVIDADE IP 
DUAL STACK COM  IPV6. 

SV 01   

TOTAL GERAL R$ 

 
 
 

LOCAL E DATA 
 
 

CARIMBO ASSINTURA DO REPRESENTANTE

mailto:licitacaojacinto1@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MINAS GERAIS 
CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

 
“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

 
ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 
 

ANEXO II 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

 
ITEM LOCAL 

 

QUANT VALOR 

POR MEGA 

VALOR TOTAL 

  

 

 

SECRETARIA 

DE 

ADMINISTRAÇ

ÃO 

30 MB 

 

CONTABILIDADE 3 MB   

CONVÊNIOS 2 MB   

CONTROLADORIA 2 MB   

COMPRAS 2 MB   

FROTAS 2 MB   

GABINETE DO PREFEITO E SEC. ADM 2 MB   

LICITAÇÃO 3 MB   

PATRIMÔNIO 2 MB   

TESOURARIA 3 MB   

TIBUTOS 2 MB   

JUNTA MILITAR  3 MB   

POLICIA CIVIL 2 MB   

POLICIA MILITAR 2 MB   

 

 

 

 

02 

 

 

 

SAÚDE – 

21 MB 

SECRETARIA DE SAÚDE 3 MB   

HOSPITAL 2MB   

ACADEMIA DE SAÚDE 2 MB   

FARMÁCIA 2 MB   

CAPS 2 MB   

PSF NOVA ESPERANÇA  2 MB   

PSF BOM JARDIM 2 MB   

PSF JAGUARÃO 2 MB   

PSF FAMILIA (VIGILANCIA EM SAÚDE) 2 MB   

PSF VIDA NOVA 2 MB   
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03 

 

ASSISTENCIA 

SOCIAL 

4 MB 

SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL 2MB   

CONSELHO TUTELAR 2 MB   

 

04 

SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO 

5 MB 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3MB   

ESCOLA JAGUARÃO 2 MB   

05 SECRETARIA 

DE OBRAS E 

SERV. 

URBANOS E 

TRANSPORTES 

04 MB 

 

SECRET. OBRAS 2 MB   

ALMOXARIFADO (A INSTALAR) 2 MB   
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ANEXO III 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 
 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

 

Local e data 
 

Ao  
Pregoeiro do Município de Jacinto (MG) 
 
 

Senhor Pregoeiro,  
 

Pela presente, designamos o Sr.(a).........................................,  CPF  Nº......,  portador(a)  

da carteira de identidade nº ..........................., expedida pela SSP do Estado de 

................, para nos representar no processo licitatório relativo ao Pregão nº xx/2017, 

podendo o mesmo formular lances verbais à proposta escrita apresentada, quando 

convocado, e, ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de recurso e impugnação à 

recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, retirar Nota de Empenho e, 

enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação.  

Atenciosamente,  
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa  
(com firma reconhecida em Cartório) 
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ANEXO IV 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, 
DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
 
DECLARAMOS não possuir em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 

18 (dezoito anos) em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1988.  

 

Local e data. 
 
 
 

Assinatura e carimbo 
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ANEXO V 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, a inexistência de fatos Impeditivos que obstaculizem a 

habilitação no Pregão nº xx/2017,  da empresa_________________,CNPJnº___________, 

com endereço na Av./Rua __________________________.  

 

 

 

 

Local e data, ____ de ______________ de ________. 
 
 
 

Assinatura do responsável  
CPF nº ______________ 
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ANEXO VI 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017  - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

 

 

[nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), endereço 

completo], inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] 

[nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.º [xxxx], inscrito no 

CPF sob o n.º [xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar 

n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens 

legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo 

§ 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.  

 

Local e Data 
 
 
 
 

Nome e Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VII 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 

 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 
Os signatários de um lado o MUNICÍPIO DE JACINTO, ESTADO DE MINAS GERAIS, inscrito 
no CNPJ sob o nº 18.349.910/0001-40, com sede instalada Av. Antônio Ferreira Lúcio, 
343, 1° andar, Centro, na Cidade de Jacinto/MG, doravante denominada CONTRATANTE, 
representada neste ato pelo senhor Carlos Dantez Ferraz de Melo, na qualidade de 
Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, e, de outro lado, a empresa 
___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
__________________, com endereço a ________________________________, daqui 
por diante denominada simplesmente CONTRATADA, representada neste ato por 
_______________________, CPF Nº ________________, no uso de suas 
atribuições, celebram o presente contrato, tudo de acordo com o Pregão Presencial nº 
004/2013, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Lei 8.666/93 e alterações da Lei 8.883/94 e 
8.648/98, e que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 - O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de provedor de internet 
via rádio, banda larga 24 (vinte e quatro) horas por dia 07(sete) dias por semana e 
fornecimento de kits de acesso em regime de comodato, conforme especificações contidas 
no presente edital, incluindo-se na presente contratação a utilização de todos os 
equipamentos necessários à prestação dos serviços, tudo nos termos do ANEXO II do 
Edital. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
2.1 - Integram o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos, naquilo que 
não o contrariem: O Edital do Pregão e a proposta da Contratada. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
3.1 - A vigência deste contrato começa a contar da data de sua assinatura até o dia 31 de 
Dezembro de 2017. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 - A despesa decorrente do presente Contrato correrá à conta de recursos específicos 
consignados no orçamento municipal para o exercício de 2017 conforme rubricas: 
 

xxxxxxxxxxx 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
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5.1 - À execução do presente contrato e especialmente aos casos omissos aplicar-se-á a 
Lei nº 8.666/93, LEI 10.520/2002, LEI COMPLEMENTAR 123/2006, LEI COMPLEMENTAR 
147/2014 e suas alterações. 
 

CLÁUSULA SEXTA – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO 
6.1 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO: 
6.1.1 - Abrangência do serviço 
6.1.2 - Fornecimento de acesso à Internet e disponibilização dos kits de acesso em regime 
de comodato estando disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante os 7 (sete) 
dias da semana, em todos os dias do ano e devendo constituir-se de acessos 
permanentes, dedicados e com total conectividade. 
 

6.2 - PONTOS DE ACESSO DO CONTRATANTE: 
6.2.1 – Os pontos deverão ser instalados de acordo com a solicitação da Administração 
Municipal na sede do Municipio e em todos os distritos e povoados e com o fornecimento 
dos kits completos para acesso em regime de comodato: 
 

6.2.2 - Da disponibilidade 
 

6.3 - DO SERVIÇO: 
6.3.1 - Os serviços deverão: 
a) estar disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana em todos os dias do ano; 
b) possuir garantia de banda de no mínimo 90%: 
 

6.4 - DA INTERRUPÇÃO: 
6.4.1 - Considerar-se-á um link indisponível quando: 
a) for constatada taxa de erros superior a 10-7, em um período contínuo de 30 (trinta) 
minutos; 
b) houver uma perda de pacotes superior a 2% num período contínuo de 30 (trinta) 
minutos; 
6.4.2 - O prazo máximo para reparo/restabelecimento dos acessos será de 4 (quatro) 
horas, após a abertura do chamado técnico para registro da indisponibilidade do serviço; 
6.4.3 - Interrupções programadas, para manutenção preventiva ou atualização dos 
recursos técnicos utilizados na prestação do serviço, deverão ser comunicados com no 
mínimo 5 (cinco) dias de antecedência as quais deverão ser agendadas com o pessoal 
técnico da CONTRATANTE para serem efetuadas no período compreendido entre 00:00 e 
06:00 horas, horário local, de domingo e/ou segunda-feira; 
6.4.4 - O Provedor do serviço deverá garantir a banda contratada no circuito de acesso e 
o desempenho desta conexão entre a Contratante e o link do Provedor da Internet, que 
deverão ser comprovados através de relatórios estatísticos mensais e/ou testes de 
transmissão efetuados pela Contratada; 
6.4.5 - Deverão ser efetuados testes de verificação de qualidade de transmissão quanto a 
Taxa de Erros e Perda de Pacotes, pelo Provedor do Serviço, sempre que houver 
solicitação da Contratante, sem custos adicionais; 
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6.4.6 - Mensalmente, o Provedor apurará os tempos de falha do circuito dedicado, 
considerando as ocorrências desde a zero hora do primeiro dia do mês até as vinte e 
quatro horas do último dia do mês anterior ao da apuração e o valor apurado será 
ressarcido à Contratante na fatura dos serviços com vencimento no mês seguinte ao da 
apuração. 
 

6.5 - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO: 
6.5.1 - A Licitante deverá realizar toda a instalação dos kits de acesso, incluindo 
programação dos equipamentos, meio físico, instalação externa em local devidamente 
preparado para as respectivas acomodações, bem como alimentação elétrica para a 
instalação dos equipamentos; 
6.5.2 - Todos os equipamentos disponibilizados devem ser de excelente padrão técnico e 
estarem em excelentes condições de uso e manutenção, possuindo capacidade compatível 
com o circuito disponibilizado; 
6.5.3 - A fixação e a acomodação dos kits de acesso são de responsabilidade da 
LICITANTE; 
6.5.4 - A LICITANTE deverá fornecer os cabos, devidamente terminados com conectores, 
nas dimensões e com as características adequadas, para a interconexão de seus 
equipamentos; 
6.5.5 - O prazo máximo para instalação e disponibilização dos serviços é de 30 (trinta) 
dias, contados da assinatura do contrato; 
 

6.6 - PRÉ-REQUISITOS MÍNIMOS DO SERVIÇO: 
6.6.1 - A assistência técnica deverá ser executada por pessoal devidamente habilitado, 
podendo ser remotamente e no local da entrega e instalação dos equipamentos; 
6.6.2 - A empresa contratada deverá disponibilizar um número telefônico exclusivo para o 
atendimento de solicitações de manutenção dos serviços contratados; o funcionamento 
deste deve ser ininterrupto, 24 (vinte e quatro) horas por 7 (sete) dias da semana, 
inclusive finais de semana e feriados; 
6.6.3 - Os serviços de assistência técnica deverão ser realizados em qualquer hora do dia, 
qualquer dia da semana. 
6.6.4 - O prazo máximo de atendimento de um incidente não poderá ser superior a 6 
(seis) horas corridas, a contar da hora de realização da chamada técnica pela MUNICÍPIO 
DE JACINTO; 
6.6.5 - Se o incidente ultrapassar às 8 (oito) horas e se o mesmo não for solucionado até 
24 (vinte e quatro) horas, a LICITANTE se comprometerá em conceder na fatura mensal 
do mês subseqüente um desconto de 3% (três por cento), sendo este equivalente ao 
faturamento de 1 (um) dia do circuito; 
6.6.6 - Se o incidente ultrapassar às 24 (vinte e quatro) horas e se o mesmo não for 
solucionado até 48 (quarenta e oito) horas, a LICITANTE se comprometerá em conceder 
na fatura mensal do mês subseqüente um desconto de 6% (seis por cento), sendo este 
equivalente ao faturamento de 2 (dois) dias do circuito; 
6.6.7 - Caso o incidente exceda às 48 (quarenta e oito) horas, a LICITANTE se 
comprometerá em conceder na fatura mensal do mês subseqüente um desconto de 6% 
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(seis por cento), sendo este equivalente ao faturamento de 2 (dois) dias do circuito, e 
também concederá à CONTRATANTE a possibilidade de rescisão contratual 
unilateralmente; 
6.6.8 - Todas as manutenções deverão ser executadas em horários previamente 
acordados com o setor competente do Contratante; 
6.6.9 - O LICITANTE deverá garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos, bem 
como de seus acessórios, sem quaisquer ônus para o MUNICÍPIO DE JACINTO, pelo 
período de vigência do contrato; 
6.6.10 - Os equipamentos fornecidos pela LICITANTE deverão permitir a perfeita 
comunicação da rede do MUNICÍPIO DE JACINTO, devendo a LICITANTE prestar toda 
consultoria técnica para viabilizar essa operação de comunicação, com a supervisão do 
Núcleo de Tecnologia da Informação do MUNICÍPIO DE JACINTO; 
6.6.11 - A Contratante deverá ter os usuários e senhas de acesso e gerenciamento, 
conjunto com a Contratada, às configurações dos equipamentos envolvidos na conexão 
com a Internet; 
6.6.12 - A manutenção dos equipamentos deve ocorrer de forma a deixar o circuito 
permanentemente ativo, e para isso é necessário que a LICITANTE possua e disponibilize, 
sempre que necessário, equipamentos de backup; 
6.6.13 - A manutenção preventiva e corretiva, bem como a configuração e atualizações 
(upgrades) dos equipamentos (hardware) e programas (software) fornecidos, serão de 
exclusiva responsabilidade da LICITANTE; 
 

6.7 - DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS: 
6.7.1 - O Provedor deverá monitorar o tráfego no enlace através de ferramentas snmp, e 
manter disponíveis relatórios atualizados que apresentem informações de tráfego (pico e 
média) do circuito, para acesso através de interface Web ou semelhante; 
6.7.2 - O Provedor deverá tornar disponível um aplicativo que permita ao contratante a 
monitoração online, via WEB, do enlace, contendo informações sobre a performance e a 
ocupação dos links. Os relatórios deverão conter gráficos históricos que demonstrem as 
tendências e os horários de maior/menor utilização. 
 
6.8 - INFORMAÇÕES DE FATURAMENTO: 
6.8.1 – Os serviços serão cobrados de acordo instalação e manutenção, solicitado pela 
secretaria e administração; 
6.8.2 - Caso seja necessário efetuar o cancelamento de um circuito, o valor da fatura 
mensal deverá receber o decréscimo proporcional ao período do cancelamento; 
6.8.3 - Caso ocorra uma solicitação para contratação de um novo circuito e se houver 
disponibilidade pela LICITANTE, o valor da fatura deverá receber um acréscimo de, no 
máximo, o mesmo valor praticado atualmente nas demais localidades de acordo com sua 
velocidade; 
6.8.4 - A LICITANTE não poderá cobrar a taxa de aluguel dos modems; 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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7.1 - A Empresa licitante deverá possuir uma estrutura de atendimento a problemas 
relacionados com o fornecimento do serviço contratado, através de telefone com 
atendimento na língua portuguesa, disponível 24 horas, todos os dias da semana 
independente de feriados, dias santos ou finais de semana; 
7.2 – Possuir atendimento por pessoal especializado para a solução de problemas por 
telefone com tempo máximo de atendimento de 20 minutos a contar da abertura do 
chamado; 
7.3 – Possuir fornecimento de atendimento a chamados técnicos, no seguinte formato: 
7.3.1 - Com deslocamento até o MUNICÍPIO DE JACINTO, no caso do subítem 2.7, não 
sendo possível a solução do chamado por telefone, num tempo máximo de 06 (seis) horas 
após efetuado o chamado; 
7.4 - A Proponente deverá possuir política de segurança com vistas a garantir a 
integridade dos dados acessados via roteador e dos dados do MUNICÍPIO DE JACINTO. 
Será exigido que o prestador possua em suas instalações sistema de firewall ou similar; 
7.5 - Iniciar a prestação dos serviços de acordo com o prazo informado na proposta; 
7.6 - Responder pelos danos causados diretamente O Município de Jacinto ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo MUNICÍPIO DE 
JACINTO; 
7.7 - Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que 
praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da 
Administração Municipal de Jacinto; 
7.8 - Arcar com todos os ônus necessários à completa execução dos serviços, inclusive 
com a implantação e configuração dos softwares e hardwares, se for o caso; 
7.9 - Assegurar ao MUNICÍPIO DE JACINTO, durante o período de vigência do contrato, o 
repasse de descontos e ofertas pecuniárias, quando fornecidos a outros usuários do 
mesmo sistema; 
7.10 - Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 
estadual ou municipal, como assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações 
estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto aos preços praticados no 
contrato; 
7.11 - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância 
às normas legais e regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela 
boa técnica, bem como supervisionar os serviços para obter uma operação correta e 
eficaz; 
7.12 – Fornecer, mensalmente, ou quando solicitado, o demonstrativo de utilização da 
BANDA UTILIZADA, além de acesso aos dados que demonstrem a garantia de 
desempenho do link contratado, bem como comunicar ao Contratante, por escrito, 
qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados 
necessários; 
7.13 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 
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época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 
empregatício com o MUNICÍPIO DE JACINTO; 
7.14 - Assumir, outrossim, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da 
espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão 
com eles, ainda que ocorridos nas dependências do MUNICÍPIO DE JACINTO; 
7.15 - em decorrência da utilização do espaço físico a que se refere o item 8.12 deste 
instrumento de contrato a contratada disponibilizará GRATUITAMENTE à contratante no 
mínimo 03 (três) pontos de acesso com velocidade de 300kbps. 
 

CLÁUSULA OITVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.1 - Obriga-se o Município de Jacinto a: 
8.2 - Permitir acesso dos empregados da contratada às suas dependências para execução 
de serviços, quando necessário, prestando as informações e os esclarecimentos por eles 
solicitados, assegurando-se da boa prestação dos serviços e verificando sempre o seu bom 
desempenho, bem como controlando as ligações realizadas e documentar as ocorrências 
havidas; 
8.3 - Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles 
praticados no mercado pelas demais prestadoras dos serviços objeto do contrato, de 
forma a garantir que lhe continuem a ser os mais vantajosos; 
8.4 - Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, inclusive quanto 
à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, 
justificados e aceitos, não devem ser interrompidas; 
8.5 - Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor vigente dos preços 
na data da emissão das contas mensais; 
8.6 - Tornar disponível as instalações e os equipamentos necessários à prestação dos 
serviços, quando for o caso, relatando o respectivo estado de conservação de ambos; 
8.7 - Disponibilizar a infra-estrutura mínima necessária para a instalação e 
operacionalização adequada dos equipamentos, objetivando a prestação dos serviços 
contratados, com os seguintes requisitos: a) tensão (110/220 VAC) estabilizada – 60 Hz; 
b) ambiente climatizado onde se fizer necessário; c) iluminação adequada; d) tomada 
elétrica na sala de instalação dos equipamentos, próximo aos mesmos; 
8.8 - Para efeito de verificação mensal da conformidade ou não das especificações 
constantes do presente Termo, a Administração Municipal deverá ter o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados do último dia de fechamento do serviço, oportunidade na qual o 
aceitará, atestando a respectiva Nota Fiscal, ou o rejeitará, na hipótese de 
desconformidade que não atenda às especificações contratuais. 
8.9 - Efetuar o pagamento no prazo estipulado, salvo por insuficiência de recursos 
financeiros. 
8.10 - Designar um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste 
Contrato, que relatará todas as ocorrências ao Prefeito Municipal. 
8.11 - Zelar pelos equipamentos fornecidos em regime de comodato; 
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8.12 - Em caso de desfazimento do contrato ou findo o mesmo e não renovado, devolver 
à contratada os equipamentos disponibilizados em regime de comodato em perfeitas 
condições de uso, salvo desgaste em função do tempo de utilização. 
8.13 - O Contratante disponibilizará à Contratada espaço físico necessário para 
implantação dos equipamentos, permitindo o uso de local de propriedade do município. 
 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
9.1 - Os serviços ora contratados somente serão aceitos após a constatação de perfeito 
funcionamento. 
9.2 - Para efeito de verificação da conformidade da execução dos serviços, o Contratante 
deverá ter o prazo de 10 (dez) dias, contados da data da ativação do serviço, 
oportunidade na qual o aceitará, atestando a respectiva Nota Fiscal, ou o rejeitará, na 
hipótese de desconformidade que não atenda às necessidades deste Órgão. 
 

CLÁUSULA DEZ - DO PREÇO 
10.1 - O preço mensal dos serviços ora contratados, já acrescido de todas as despesas, 
tais como uso de equipamentos ou linhas, e sua manutenção e demais ônus é de 
R$______(____________). 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO UNID. QUANT. 
VL. UNIT. / 

MENSAL (R$) 
VL. TOTAL 

01 

FORNECIMENTO DE ACESSO À 
INTERNET VIA RÁDIO, BANDA 
LARGA ESTANDO DISPONÍVEL 24 
(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 
DURANTE OS 7 (SETE) DIAS DA 
SEMANA, EM TODOS OS DIAS DO 
ANO E DISPONIBILIZANDO KITS DE 
ACESSO EM REGIME DE 
COMODATO DE ACORDO COM AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL. DISTRIBUIDOS DE 
ACORODO COM A NECESSIDADE 
DO MUNICÍPIO; BANDA LARGA, LINK 
IP DEDICADO, CONECTIVIDADE IP 
DUAL STACK COM  IPV6. 

SV 01   

TOTAL GERAL R$ 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
11.1 - O pagamento pelo serviço de provedor será efetuado mensalmente, através de 
ordem bancária e em moeda corrente do País, no prazo de até cinco dias úteis, contados 
da entrega da respectiva Nota Fiscal/Fatura. 
11.2 - Em caso de imposição de multa à Contratada, nenhum pagamento ser-lhe-á 
efetuado antes de ser paga, depositada ou relevada a multa imposta. 
11.3 - O pagamento somente poderá ser efetuado após atestada a conformidade do 
fornecimento pelo setor responsável, de acordo com as exigências contratuais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
12.1. No caso de descumprimento das condições estabelecidas por parte da 
CONTRATADA, ou o fizer fora das especificações e/ou condições avençadas, a contratante 
poderá rescindir o contrato e aplicar as disposições contidas na seção V do capítulo III da 
Lei 8.666/93 e alterações. 
12.2 - Na hipótese de ocorrer a sua rescisão administrativa, são assegurados ao Município 
de Jacinto os direitos previstos no artigo 80 da Lei 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
13.1 - O serviço a ser fornecido deverá seguir as especificações contidas neste 
CONTRATO. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora 
estabelecidas sujeitará a contratada às sanções da Lei nº 8.666/93 e subsidiariamente às 
da Lei 8.078/90, garantida a prévia e ampla defesa; 
13.2 - Além das penalidades previstas no subitem 13.1 e, sem prejuízo das mesmas, a 
contratada ficará sujeito às sanções, a seguir relacionadas: 
I) Advertência; 
II) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total; 
III) Rescisão unilateral do contrato, na hipótese de ocorrer o previsto no inciso II, sem 
prejuízo do pagamento das respectivas multas; 
IV) Pela rescisão do contrato por iniciativa da contratada, sem justa causa, multa de 10% 
(dez por cento) do valor total atualizado do contrato, sem prejuízo do pagamento de 
outras multas que já tenham sido aplicadas e de responder por perdas e danos que a 
rescisão ocasionar ao Contratante; 
V) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a 
Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; 
13.3 - Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a contratada será notificada para 
apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
notificação; 
13.4 - As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis; 
13.5 - Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, o Contratante poderá aplicar 
multa a contratada, caso não sejam aceitas suas justificativas, no montante de 5% (cinco 
por cento) do valor do contrato, atualizado monetariamente; 
13.6 - Pelo descumprimento das obrigações mencionadas na cláusula sétima (e seus 
subitens) deste contrato fica a contratada sujeita à multa diária de 0,1 % (um décimo por 
cento) do valor da contratação, contados a partir do primeiro dia subseqüente à 
notificação de infração contratual até o 30º (trigésimo) dia do inadimplemento; 
13.6.1 - Ultrapassado este limite, incidirá multa correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor contratual, atualizado monetariamente; 
13.6.2 - A ocorrência de atrasos passíveis da multa mencionada no subitem 13.6 por mais 
de 03 (três) vezes consecutivas ou não, ensejará a rescisão do contrato, sem prejuízo da 
aplicação da penalidade prevista no subitem (13.6); 
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13.7 - O Contratado que ensejar o retardamento da execução do contrato, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da 
ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 
até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, e, se 
for o caso, descredenciado no SICAF pelos órgãos competentes, sem prejuízo das multas 
previstas neste contrato e das demais cominações legais; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTE 
14.1 - Os preços pactuados não poderão sofrer reajustes nos primeiros 07 (sete) meses 
de contrato, podendo ser reajustados após este período mediante acordo entre as partes. 
14.2 – A periodicidade do reajustamento do subitem anterior será de 01 (um) ano, salvo 
redução deste prazo por ato do Poder Executivo; 
14.3 – Incumbirá à Contratada, nas épocas oportunas, a iniciativa e o encargo do cálculo 
minucioso de cada reajuste, juntando documento idôneo que comprove o índice de 
reajuste pretendido, a ser aprovado pela Contratante; 
14.4 – A Contratada apresentará em uma única Nota Fiscal o valor mensal (inicial) do 
contrato e o do reajuste. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES 
15.1 - As alterações que porventura possam ocorrer deverão atender ao disposto no art. 
65 da Lei 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 
16.1 - Em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666/93, 
o presente contrato será publicado, na forma de extrato, no Diário Oficial do Estado de 
Minas Gerais. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
17.1 - Está eleito o Juízo da Comarca de Jacinto, para dirimir as questões derivadas do 
presente contrato. 
 

E por estarem assim ajustadas, foi lavrado o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes 
CONTRATANTES e pelas testemunhas abaixo firmadas. 
 

Jacinto MG,_____ de ________________ de 2017. 
 
 

Leonardo Augusto de Souza 
Prefeito Municipal 

Contratante 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Representante Legal 

Contratada 
 TESTEMUNHAS: 
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NOME: 
CPF Nº 

NOME: 
CPF Nº 
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