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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

CEP – 35.617-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n.º 130

Serra da Saudade - MG

EDITAL DE LICITAÇÃO:
PROCESSO LICITATÓRIO N° 015/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019

A Prefeitura Municipal de Serra da Saudade-MG torna público para o conhecimento dos
interessados, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço
global, para contratação de empresa para prestação de serviços, o qual obedecerá integralmente
a Lei 10.520/02, subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, e suas alterações, bem como pelas demais
normas e condições estabelecidas neste edital.

A abertura da sessão iniciar-se-á logo após o termino do Recebimento das Propostas e
Credenciamento dos licitantes, que ocorrerá em 07 de junho de 2019, às 07:50 e será julgado em
07 de junho de 2019, às 08:00, podendo ser prorrogado, se necessário, a critério do Pregoeiro.
Caso não haja expediente nesta data, os procedimentos retros serão realizados no primeiro dia
útil subsequente na mesma hora e locais aqui mencionados, conforme exigências contidas neste
Edital.

TIPO: Menor preço global.

I. OBJETO
1. Contratação  de  Empresa  Especializada  para Prestação  de  Serviços  de Fornecimento

de  Link  de  Internet  Banda  Larga à Prefeitura Municipal de Serra da Saudade/MG e suas
secretarias por um período de 12 meses, através de conexão via fibra óptica e rádio diretamente
até o ponto de distribuição da prefeitura e de suas secretarias, com velocidade de 100% de
download por no mínimo 40% de upload, com equipamentos necessários para instalação em
comodato, e no mínimo 1 IP Público Fixo, devendo estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por
dia, durante os 7 (sete) dias da semana.

1.1 São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
a) ANEXO I - Especificações e quantitativos dos itens licitados - PROPOSTA COMERCIAL;
b) ANEXO II – Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de

habilitação conforme preceitua o inciso VII do Art. 4º da Lei 10.520/2002;
c) ANEXO III - Instruções para o Credenciamento;
d) ANEXO IV – Declaração que não emprega menores de 18 anos;
e) ANEXO V – Minuta de Contrato;
f) ANEXO VI - Declaração de Enquadramento como microempresa ou EPP.

II. DA PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar deste pregão as empresas:
2.1.1 Estabelecidas no país, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste edital e

anexos;
2.2 As licitantes deverão apresentar, no dia 07 de junho de 2019, às 09:00, munidos com a

documentação para o credenciamento (Item III do Edital), e os 2 (dois) envelopes devidamente
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fechados, contendo no envelope N° 01, sua proposta comercial conforme solicitada no item 4
deste edital, e no envelope N° 02 a documentação comprobatória da habilitação solicitada no
item 7 deste edital, sendo que, ambos deverão conter, na parte externa, os seguintes dizeres:

Prefeitura Municipal de Serra da Saudade
Licitante: _____________________________
Envelope N° 01 – “PROPOSTA COMERCIAL”
Processo Licitatório n° 015/2019
Pregão N° 010/2019

Prefeitura Municipal de Serra da Saudade
Licitante: _____________________________
Envelope N° 02 – “DOCUMENTAÇÃO”
Processo Licitatório n° 015/2019
Pregão n° 010/2019

2.3 Somente poderão participar desta Licitação Operadoras, Empresas de Telecomunicação e
Provedores de Internet devidamente licenciadas pela Agência Nacional de Telecomunicação-
ANATEL.

2.4 A empresa deverá apresentar cópia autenticada de Termo de Autorização para prestação
de SCM fornecido pela Anatel, conforme item 7.1 (documentação) letra j.

2.5 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
2.5.1 Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou

em liquidação;
2.5.2 Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensos

ou por esta tenha sido declarada inidôneas;
2.5.3 Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre

si, ou ainda, qualquer que seja a sua forma de constituição;
2.5.4 E estrangeiras que não funcionam no país.

III. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1 A empresa proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro

por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar
deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato
de credenciamento, identificar-se exibindo carteira de identidade ou outro documento
equivalente.

3.2 ATESTADO DE VISITA TÉCNICA, emitido pela Prefeitura Municipal de Serra da Saudade.
(Somente para os licitantes que participaram da visita).
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3.3 DECLARAÇÃO atestando que detém conhecimento acerca da estrutura física da
Prefeitura Municipal de Serra da Saudade e suas secretarias (somente para os licitantes que não
participaram da visita técnica).

3.4 Aberta a sessão, os interessados e seus representantes deverão estar devidamente
credenciados por instrumento público de procuração, ou por instrumento particular, com poderes
para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
em nome do proponente e com a apresentação do respectivo contrato social da Empresa e última
alteração; e sendo sócio, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar o
respectivo Estatuto ou Contrato Social e última alteração, no qual estejam expressos seus poderes
e direitos para assumir obrigações decorrentes de tal investidura. O contrato social poderá ser
apresentado em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou
autenticado pelo Pregoeiro no ato da sessão.

3.5 Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP , a
comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial e
deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei
Complementar nº. 123/2006 ou Declaração de Enquadramento como microempresa ou EPP ,
nos termos da LC 123/2006 constantes do ANEXO VI.

3.6 A licitante deve ainda apresentar uma declaração dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação conforme preceitua o inciso VII do Art. 4º da Lei Nº
10.520/2002, sob pena de desclassificação neste certame, conforme ANEXO II.

3.7 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
3.8 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma

empresa licitante.

IV. PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE N°01
4.1. A proposta deverá conter a especificação detalhada dos serviços oferecidos/licitados,

rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste edital e anexos, de forma clara e
objetiva, não sendo admitido propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos:

a) ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da proponente ou no
anexo, que compõe este edital, e devem ser digitados com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas e com 02 casas decimais após a vírgula.

b) indicar nome ou razão social da proponente e CNPJ, o número deste pregão;
c) ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua

apresentação, sendo que as propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como
válidas pelo período de 60 (sessenta) dias corridos

d) Preço unitário de cada item ofertado/licitado e valor total proposto para cada item
ofertado/licitado, bem como para o total dos itens, expressos em reais (moeda corrente nacional),
nos quais deverão estar consideradas inclusas quaisquer despesas incidentes sobre o mesmo
(objeto licitado/ofertado-item), quais sejam: tributos, seguros, fretes, encargos de qualquer
natureza e montagem.

e) Os serviços deverão ser prestados de acordo com autorização emitida pela Prefeitura
Municipal ou de suas secretarias.
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4.2 A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito o
Pregoeiro, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

4.3 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.

4.4 A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será
interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear
acréscimo após a abertura das propostas.

4.5 A participação no presente certame implica no reconhecimento e aceitação das cláusulas
e condições nele contidas.

V. DA DESCLASSIFICAÇÃO
5.1. Serão desclassificadas:
a) As propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório deste edital;
b) As propostas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis;
c) As propostas que não atenderem aos objetivos deste edital;
d) A empresa que não tiver apresentado anteriormente a Declaração citada no subitem 3.4.

VI. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o menor preço global.
6.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará

a aceitabilidade da primeira classificada e a ocorrência de empate, nos termos do art. 44 §§ 1.º e
2.º, da Lei Complementar Federal n. º 123, de 14 de dezembro de 2.006, decidindo
motivadamente a respeito.

6.3. Havendo empate, nos termos do item anterior, se a licitante estiver cadastrada no
Cadastro Geral de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Serra da Saudade como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será adotado o procedimento do art. 45 da Lei
Complementar Federal n. º 123, de 14 de dezembro de 2006.

6.4. No caso de se verificar empate entre duas ou mais propostas e estando superada a fase
de lances verbais, bem como dos itens 6.2 e 6.3, a classificação será obtida mediante sorteio
realizado no próprio ato, vedado qualquer outro tipo de procedimento.

6.5. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela
primeira classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito.

6.6. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pela
licitante que tiver formulado, com base nos dados cadastrais, bem como documentação
apresentada na própria sessão.

6.7. Contratado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital, pelo Pregoeiro.

6.8. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital.
6.9. Caso não se realizem lance verbal será verificada a conformidade entre a proposta escrita

de menor preço e o valor estimado para a contratação.
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6.10. As propostas enviadas via correio deverão conter os dois envelopes (propostas e
documentação) acompanhados da apresentação da Declaração de Habilitação (ANEXO II), em
envelopes separados.

VII. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – (ENVELOPE N° 02)
7.1 O envelope n° 02 – DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) Estatuto ou Contrato Social e última alteração (Cédula de identidade dos sócios, diretor

e/ou empresário individual);
c) Certidão de Regularidade expedida pelo INSS/Fazenda Federal;
d) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de

Serviço (FGTS);
e) Certidão de regularidade expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou sede do

licitante;
f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;
g) Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre, art. 27 inc.v; devidamente assinado pelo representante legal, conf. Modelo IV;
h) Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da

sede da pessoa jurídica;
i) Prova de regularidade fiscal com a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
j) Comprovação de que a licitante está devidamente autorizada pela Agência Reguladora –

ANATEL - para prestar o Serviço constante do Objeto, conforme normas daquela Agência. Para tal
comprovação poderá ser apresentado o Contrato de Concessão ou o Termo de Autorização, ou
ainda, a critério da licitante, somente a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

k) Apresentar para fins de qualificação técnica, no mínimo 01 (um) atestado/declaração
fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante já
forneceu, satisfatoriamente, serviços relativos ao objeto. O atestado/declaração deverá conter, no
mínimo, o nome da empresa/órgão contratante e o nome do responsável pelo mesmo.

7.2 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou autenticada pelo Pregoeiro
ou equipe de apoio no ato da sessão, podendo ser consultados e emitidos pela INTERNET.

7.2.1 A documentação exigida para atender ao disposto no item 7.1 letras de “a” a “i”, poderão
ser substituídas, conforme disposto no parágrafo 3º do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, pelo Certificado
de Cadastro Geral de Licitantes do Município de Serra da Saudade - CRC, com validade plena;
conforme Decreto 1.050/07; com ramo de atividade compatível com o objeto licitado.

7.3 O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser o
mesmo do estabelecimento da empresa que emitirá a Fatura/Nota fiscal.

7.4 As licitantes cadastradas no Cadastro Geral de Licitantes da Prefeitura Municipal de Serra
da Saudade/MG, como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei
Complementar 123/2006, não poderão ser inabilitadas em razão de irregularidades quanto aos
DOCUMENTOS FISCAIS apresentadas.
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7.5 Havendo alguma irregularidade no documento fiscal das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 2 (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 Prefeitura Municipal de Serra da Saudade/MG, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, desde que observado o item anterior.

7.6 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, 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 a Prefeitura Municipal de Serra da Saudade/MG
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.

VIII. DA SESSÃO DO PREGÃO
8.1. No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as

licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o (a)
Pregoeiro (a), que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá os documentos abaixo
relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não previamente
credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das licitantes:

a) A Procuração do representante da empresa, juntamente com os documentos pessoais do
mesmo.

Cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou da última
alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos a
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

b) Os envelopes de nº. 01 – Proposta e nº. 02 – Habilitação devidamente identificados e
lacrados.

A Declaração de Pleno Atendimento (Anexo II);
c) Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte

(para as licitantes que assim se enquadrarem), conforme item 3.5.
8.2. Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o (a)

Pregoeiro (a) comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas
novas licitantes ao certame.

8.3. Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o (a) Pregoeiro (a)
concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos
representantes das licitantes tal como previsto na alínea “a”, do item 8.1 exames este iniciado
antes da abertura da sessão.

8.4. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento
dos representantes das licitantes, o (a) Pregoeiro (a) promoverá a abertura dos envelopes
contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas.

8.5. Abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e a escolha daquela que
apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL, sendo classificadas aquelas cujas variações situar-se no
limite de até 10% (dez por cento) acima do menor preço. Em não havendo pelo menos 3 (três)
propostas naquelas condições, escolha de tantas quantas forem necessárias, na ordem crescente
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do preço ofertado, para alcançar o número mínimo de 3(três) participantes, exceto se igual ou
maior número de licitantes não estiver participando do certame.

8.6. Análise de todas as propostas quanto à sua conformidade com as exigências do edital,
procedendo-se á desclassificação daquelas desconformes e a sua substituição por outra, de forma
a definir aquelas que se encontrarem aptas para a fase de lances verbais.

8.7. Início da fase dos lances verbais, os quais serão formulados pelos proponentes de forma
sucessiva, em valores numéricos distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior
preço, observando o seguinte:

8.8. As rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes forem necessárias, tendo
como máximo o período de 10 (dez) minutos para a conclusão dos lances verbais de cada lote. A
critério do Pregoeiro, o referido período poderá ser prorrogado.

8.9. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, de forma a
definir a sequência dos lances ulteriores.

8.10. O lance inicial ofertado deverá sempre cobrir o valor da proposta de menor preço; e a
partir de então o lance de menor valor da rodada em andamento ou precedente, conforme o
caso.

8.11. A desistência em apresentar lance verbal, quando para esse fim convocado, implicará na
exclusão do licitante quanto à fase de lances verbais, mantendo-se, todavia, o último preço por
ele apresentado para efeito da classificação final das propostas.

8.12. A desistência dos lances ofertados sujeita o seu proponente às penalidades cabíveis.
8.13. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita

de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar
diretamente com a proponente, para que seja obtido preço melhor.

8.14. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as
LICITANTES manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

8.15. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por
microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP e houver proposta apresentada por ME
ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate
previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº. 123/2006.

8.16. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
8.16.1. a ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco)

minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela
considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de
desempate;

8.16.2. apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as
exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;

8.16.3. Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem
anterior, serão convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro
do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito.
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8.17. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrarem
no limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresenta melhor oferta

8.18. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances.

8.19. Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as
disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço.

8.20. Encerrada a etapa de oferta de lances, as propostas serão ordenadas exclusivamente pelo
critério de menor preço, sendo objeto de exame e decisão motivada quanto à aceitabilidade do
valor apresentado por aquela classificada em primeiro lugar.

8.21. Sendo aceitável a oferta da proposta classificada em primeiro lugar, em relação ao seu
proponente será verificado o atendimento das condições habilitatórias, mediante abertura do
respectivo envelope de documentação, na forma do item 7 deste edital.

8.22. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item do Pregão.

8.23. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias,
serão examinadas as ofertas subsequentes, inclusive quanto a sua aceitabilidade, por ordem de
classificação, até a apuração de uma que atenda a todas as exigências editalícias, sendo o
respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o correspondente objeto.

8.24. Caso ocorram às hipóteses dos subitens 8.20 e 8.21, ou de não haver oferta de lances
verbais, ou mesmo quando houver ofertas de lances verbais, após a decisão do Pregoeiro, em
qualquer dos casos, quanto à aceitabilidade da proposta ainda será lícito o Pregoeiro negociar
diretamente com o proponente para a obtenção de preço melhor do que aquele ofertado.

8.25. Dá reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, ao final assinada pelo Pregoeiro e licitantes
presentes, facultada a assinatura dos membros da equipe de apoio e ouvintes, na qual serão
registrados todos os fatos relevantes da sessão.

8.26. A adjudicação do objeto obedecerá á estrita ordem de classificação e será praticada pelo
Pregoeiro na própria ata de reunião.

8.27. Será desclassificada:
a) a proposta que não atender às exigências deste edital;
b) a proposta que apresentar preço excessivo ou manifestamente inexequível.
8.28. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e qualquer

informação, acerca do objeto, ser esclarecida previamente junto ao Pregoeiro.
8.29. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

IX. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
9.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão,
através de correspondência devidamente fundamentada e protocolada no Departamento de
Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Serra da Saudade/MG.
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9.1.1. Caberá o Pregoeiro decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.

9.1.2. Acolhida á petição contra o ato convocatório, será designada nova data para
realização do certame.

X. DOS RECURSOS
10.1 Declarada a vencedora, as demais proponentes presentes poderão manifestar imediata e

motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para
apresentação das razões e de igual prazo para as contrarrazões, contados a partir do término do
prazo da recorrente, independentemente de qualquer comunicado, sendo-lhes assegurada vista dos
autos.

10.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do
direito de recurso e adjudicação do objeto pelo pregoeiro à vencedora.

10.3 Acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

10.4 Qualquer recurso de impugnação contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.

10.5 Não serão considerados válidos recursos enviados via fax e sem o devido protocolo no
Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Serra da Saudade/MG.

XI. DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO
11.1 Conforme previsto no art. 40, inciso X, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o valor

global estimado para 12 (doze) meses de contrato corresponde a R$ 45.600,00 (quarenta e cinco
mil e seiscentos reais).

XII. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 As despesas decorrentes desta licitação, estimadas em R$ 45.600,00 (quarenta e cinco

mil e seiscentos reais) correrão por conta de dotação orçamentária própria do
MUNICÍPIO/PREFEITURA DE SERRA DA SAUDADE, contida nas rubricas: 02.05-
0.122.0105.33903900 – 02.07-12.122.0047.33903900 – 02.08-10.301.0585.33903900

XIII. CONDIÇÕES CONTRATUAIS
13.1. Se houver contrato a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a

qualquer tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com
base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da lei 8.666/93.

13.2. A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência parcial, bem
como a fusão, a cisão ou a incorporação, só serão admitidas quando apresentada a documentação
comprobatória que justifique quaisquer das ocorrências e com o consentimento prévio e por
escrito da Prefeitura Municipal de Serra da Saudade/MG e desde que não afete a boa execução do
contrato.

XIV. DO REAJUSTE DE PREÇOS
14.1. Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o item 4 deste edital,

fixo e irreajustável.
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14.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93.

14.3. No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá solicitar
formalmente a Prefeitura Municipal de Serra da Saudade-MG, devidamente acompanhada de
documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que o mesmo será encaminhado à
procuradoria jurídica do município para o devido parecer.

XV. DA ENTREGA DO OBJETO LICITADO
15.1. O objeto desta licitação deverá executado nos departamentos da Prefeitura Municipal de

Serra da Saudade de acordo com a emissão de Autorização/Ordem de Serviços.
15.2. A Prefeitura Municipal de Serra da Saudade-MG e seus departamentos, reserva-se o

direito de não receber os serviços em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório,
podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n 8.666/93.

XVI. PAGAMENTO
16.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Serra da Saudade-MG, em até 30

(trinta) dias após a data da execução dos serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal ou
Fatura, diretamente na tesouraria da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem
Bancária em conta corrente indicada pela contratada.

16.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel
timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o número da Conta a ser depositado o
pagamento. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas
Fiscais e/ou Faturas.

16.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.

16.4. A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir
dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em
decorrência da irregular execução contratual.

16.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outros CNPJs.

XVII. SANÇÕES
17.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora,

sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Serra da Saudade/MG, resguardados os
procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:

a) Advertência escrita.
b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor

total estimado na ata de registro de preços, pela recusa em assiná-lo, sem prejuízo da aplicação de
outras sanções previstas no art. 87 da lei 8.666/93;
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c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o
valor total estimado na ata de registro de preços, por dia de inadimplência, ate o limite de 02
(dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial;

d) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme
disposto no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93;

e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
Municipal de Serra da Saudade/MG enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição,
ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

17.2. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de
outras, previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por
eventuais perdas e danos causados à Administração.

17.3. A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Serra da Saudade/MG,
via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de
recebimento da notificação enviada pela Prefeitura Municipal de Serra da Saudade/MG.

17.4. O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura
Municipal de Serra da Saudade/MG, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da
multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

17.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

17.6. Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o
contraditório e a ampla defesa.

XVIII. DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos e

supressões que se fizerem necessários, observados os termos dos §§ 1° e 2° do art. 65 da lei
8.666/93.

18.2. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro
contrato.

18.3. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação
regedora, em especial a Lei 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02.

Serra da Saudade, 24 de maio de 2019.

DANIEL PAIVA BORGES
PREGOEIRO MUNICIPAL
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TERMO DE REFERÊNCIA – PREGÃO 010/2019
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – DETALHAMENTO DO OBJETO

I. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

1.1 Contratação  de  Empresa  Especializada  para Prestação  de  Serviços  de  Fornecimento
de  Link  de  Internet  Banda  Larga à Prefeitura Municipal de Serra da Saudade/MG e suas
secretarias por um período de 12 meses, através de conexão via fibra óptica e radio diretamente
até o ponto de distribuição da prefeitura e de suas secretarias, com velocidade de 100% de
download por no mínimo 40% de upload, com equipamentos necessários para instalação em
comodato, e no mínimo 1 IP Público Fixo, devendo estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por
dia, durante os 7 (sete) dias da semana.

1.2 A empresa contratada deverá possuir Licença de Serviço de Comunicação Multimídia-
SCM emitida pela ANATEL.

1.3 O valor cobrado também deve incluir todos os custos envolvidos para a perfeita execução
dos serviços, tais como: instalação e configuração dos equipamentos (roteadores, modems),
impostos, tarifas, taxas, salários, encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciários.

II. JUSTIFICATIVA:

2.1 Com a evolução da Tecnologia e aos papeis que a Internet tem no cotidiano do mundo
atual, a velocidade em adquirir e enviar informações se torna um fator imprescindível em todo o
ambiente privado e público, para tal a melhoria e aplicação dessas funcionalidades se tona
necessário este serviço e busca de um melhor desenvolvimento dos trabalhos da administração
pública e demais setores, será necessária a contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de internet banda larga com suporte técnico conforme especificações contidas neste
Termo de Referência.

III. INFORMAÇÕES INICIAIS

3.1 O link Internet deverá possuir largura de banda efetiva, com as seguintes características:
a) Haverá uma garantia de 80,0% (oitenta por cento) de disponibilidade dos serviços de

telecomunicações contra falhas e interrupções, conforme Resolução nº 574, de 28 de
outubro de 2011, Art. 17, Inciso III da ANATEL, as penalidades sobre a descontinuidade dos
serviços contratados à empresa vencedora e de falta de cumprimento das exigências
contratuais serão consideradas como uma indisponibilidade do circuito, cabendo as
medidas legais e outras sanções;

b) Os serviços da conexão de acesso à Internet deverão estar disponíveis 24 horas por dia e 7
dias da semana, durante a vigência do contrato;

c) Quaisquer equipamentos necessários à disponibilização dos serviços aqui citados deverão
ser providenciados pela empresa contratada;
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d) A contratada deverá configurar os modems/roteadores e se responsabilizar pela sua
manutenção, trocando-os sempre que ocorrer obsolescência tecnológica, ou sempre que
seja necessário, para o bom funcionamento do link;

e) A Contratada deverá fornecer acesso a aplicativo para monitoração online do link,
contendo informações sobre performance e ocupação do mesmo. Os relatórios deverão
conter gráficos históricos que demonstrem as tendências e os horários de maior/menor
utilização;

f) Fica de responsabilidade da CONTRATADA o acesso exclusivo ao equipamento de
gerenciamento de rede instalado nas dependências da contratante, tendo em vista que a
mesma deverá atender aos pedidos de alteração das configurações e gerenciamento de
permissões de acesso à internet dentro do mesmo.

g) A Contratada deverá treinar, remunerar e conceder acesso ao sistema de gerenciamento a
um técnico residente no município de Serra da Saudade, a ser indicado pela contratante,
para que mesmo possa monitorar e fazer pequenas correções no sistema sem que seja
necessário deslocar um técnico da sede da Contratada para este fim. Na torre deverá
existir um sistema de gerenciamento do tipo MIKROTIK já configurado para este fim. O
valor da remuneração deste técnico será de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais.

h) A torre onde serão montados os equipamentos para o link principal será cedida pela
prefeitura e a contratada somente poderá utilizar a mesma para instalação dos
equipamentos relativos ao contrato decorrente deste procedimento licitatório, é vedada a
utilização da torre para outros fins.

IV. CONFIGURAÇÃO INICIAL, MANUTENÇÃO E GARANTIA:
4.1 A configuração inicial dos equipamentos para ativação do serviço, incluindo os

parâmetros e ajustes relativos aos protocolos e ao sistema de segurança, será de responsabilidade
da CONTRATADA.

4.2 A CONTRATADA será responsável pela manutenção, substituição e garantia de todos os
equipamentos e meios de acesso fornecidos na solução durante todo o período contratado.

V. DO PAGAMENTO
5.1 O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Serra da Saudade-MG, em até 30

(trinta) dias após a data da execução dos serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal ou
Fatura, diretamente na tesouraria da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem
Bancária em conta corrente indicada pela contratada.

5.2 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel
timbrado da empresa informando a Agência Bancária e o número da Conta a ser depositado o
pagamento. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas
Fiscais e/ou Faturas.

5.3 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.

5.4 A critério da contratante poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas
de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em
decorrência da irregular execução contratual.
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5.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outros CNPJ’s.

VI. DA INSTALAÇÃO E DO LOCAL DE ENTREGA
6.1 O serviço solicitado deverá ser instalado e ativado pela CONTRATADA no prazo máximo

de 30 (trinta) dias corridos a contar da data de assinatura do contrato e estará sujeito à aceitação
técnica da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. A data efetiva de ativação servirá como
referência para faturamento e apresentação da nota fiscal. Por ativação entende-se a
disponibilização do link de Internet para uso da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, conforme
condições indicadas neste anexo;

6.2 O serviço deve ser instalado nos endereços mencionados na Tabela I descrita abaixo:

LOCAL
QUANTIDADE
DE PONTOS

TIPO DE
CONEXÃO

VELOCIDADE
(MEGAS)

ENDEREÇO

PREFEITURA 1 FIBRA 20 PRAÇA ADEMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA - CENTRO

CRAS 1 FIBRA 6 PRAÇA ADEMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA - CENTRO

POSTO DE SAUDE 1 FIBRA 6 RUA JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA Nº 402 - CENTRO

ESCOLA 1 FIBRA 6 RUA LUIZ MACHADO Nº 100 - CENTRO

CRECHE 1 FIBRA 6 RUA ADOLFO FERNANDES DA SILVA Nº 401- CENTRO

TORRE DE DISTRIBUIÇÃO
(PODERÁ RECEBER O LINK
DE ENTRADA VIA RADIO
OU FIBRA ÓTICA) 1 RADIO 56

RUA ADOLFO FERNANDES DA SILVA S/Nº - CENTRO

TOTAL 100

6.3 – O ponto da torre, onde será entregue o link de 56 megas poderá ser revertido, em comum
acordo entre as partes e gradativamente, em pontos servidos via fibra ótica.

6.4 A Prefeitura poderá a qualquer momento rever a necessidade da quantidade total de
velocidade contratada e aumentar ou reduzir a mesma conforme suas demandas, na forma
prevista em lei.

VII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 As despesas decorrentes desta licitação, ocorrerão por conta de dotação orçamentária

própria do MUNICÍPIO/PREFEITURA DE SERRA DA SAUDADE, contida nas rubricas: 02.05-
0.122.0105.33903900 – 02.07-12.122.0047.33903900 – 02.08-10.301.0585.33903900.

VIII. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
8.1 A CONTRATADA deverá atender às solicitações de assistência técnica a partir do registro

do pedido da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL e fornecer, no prazo máximo de 1 (uma)
hora, uma previsão de restabelecimento do serviço;

8.2 O serviço de assistência técnica deverá gerar uma Ordem de Serviço (O.S.) que deverá ser
informado à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL no momento da reclamação, o qual terá por
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finalidade identificar a qualquer momento o problema específico, possibilitando o controle dos
serviços solicitados;

8.3 Entende-se por “início da solicitação de atendimento” o horário da abertura do chamado
indicando a indisponibilidade do link;

8.4 Entende-se por “término do atendimento” o momento a partir do qual o link contratado
estiver restabelecido nas condições contratadas, compreendendo, inclusive, substituição de
equipamentos, ajustes ou reparos nos equipamentos da CONTRATADA, sem qualquer ônus
adicional para a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL;

8.5 O encerramento da solicitação de atendimento ocorrerá após o restabelecimento da
conexão e a sua permanência em condições de funcionamento normal por um período mínimo de
1 (uma) hora;

8.6 A CONTRATADA deverá apresentar um Relatório de Atendimento Técnico para cada
atendimento, tenha sido ele feito nas instalações da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL ou da
própria CONTRATADA;

8.7 O tempo máximo para colocar o link de Internet em pleno funcionamento (em todos os
pontos) deverá ser de 48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitação de instalação;

8.8 A CONTRATADA deverá prever alternativas técnicas para a continuidade na prestação do
serviço, sem ônus para a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, para os casos em que não seja
possível a reativação do link dentro do prazo estipulado.

IX. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DA GARANTIA
9.1 os serviços de suporte e de manutenção corretiva deverão seguir os seguintes prazos:

a) Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a indisponibilidade no
uso dos serviços: I. Prazo de solução definitiva: 12 (doze) horas;

b) Severidade MÉDIA: Esse nível de severidade é aplicado quando há falha, simultânea ou
não, no uso dos serviços, estando ainda disponíveis, porém apresentando problemas: I.
Prazo de solução definitiva: 24 (vinte e quatro) horas;

c) Severidade BAIXA: Esse nível de severidade é aplicado para problemas que não afetem
o desempenho e disponibilidade dos serviços, bem como para atualizações e
manutenções dos equipamentos da contratada, esclarecimentos técnicos relativos ao
uso e aprimoramento dos serviços; I. Prazo de solução definitiva: 5 (cinco) dias úteis;

9.2 não haverá abertura de O.S. de suporte técnico com esta severidade em sábados,
domingos e feriados;

X. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
10.1 O fornecimento do serviço será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura

do contrato, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com a
legislação em vigor.

XI. DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO
11.1 Regime de execução: empreitada por preço global
11.2 Adjudicação: preço global.
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ANEXO I - PROPOSTA COMERCIAL

Processo nº: 015/2019
Modalidade: Pregão Presencial nº: 010/2019
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação  de  Empresa  Especializada  para Prestação  de  Serviços  de  Fornecimento
de  Link  de  Internet  Banda  Larga à Prefeitura Municipal de Serra da Saudade/MG e suas
secretarias por um período de 12 meses, através de conexão via fibra óptica diretamente até o
ponto de distribuição da prefeitura e de suas secretarias, com velocidade de 100% de download
por no mínimo 40% de upload, com equipamentos necessários para instalação em comodato, e
no mínimo 1 IP Público Fixo, devendo estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante
os 7 (sete) dias da semana.

Manifestando interesse em participar do processo licitatório instaurado por essa Prefeitura, vimos
perante o Sr(a). Pregoeiro(a), tempestivamente, apresentar a nossa proposta como participante do
Pregão Presencial n°.  010/2019 conforme todas as especificações contidas no Termo de
Referência.
Nesta oportunidade, para todos os fins e legais efeitos, declaramos que conhecemos os termos do
Edital, bem assim o contido na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

Valor Global da proposta: R$ ....... ( .......)
Forma de Pagamento: ...........
Dados dos Proponentes
a) Nome ou Razão Social:
b) CPF ou CGC (MF) nº:
c) RG ou Inscrição Estadual nº:
d) Endereço:
e) Fone: _____________________________; Fax (se houver): ;
f) CEP: ; e
g) Cidade: Estado:
Dados Bancários:
a) Banco:

 Agência:
 Conta:

Prazo de validade da proposta: ______________ (não inferior a 60 dias), contado da data da
entrega de seu respectivo envelope.

Cidade/UF, ____ de_____________ de 2019.
_______________________________________________________________________

(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa).
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO

Processo nº: 015/2019
Modalidade: Pregão Presencial nº: 010/2019
Tipo: Menor Preço Por Item

Objeto: Contratação  de  Empresa  Especializada  para Prestação  de  Serviços  de
Fornecimento  de  Link  de  Internet  Banda  Larga à Prefeitura Municipal de Serra da
Saudade/MG e suas secretarias por um período de 12 meses, através de conexão via fibra
óptica diretamente até o ponto de distribuição da prefeitura e de suas secretarias, com
velocidade de 100% de download por no mínimo 40% de upload, com equipamentos
necessários para instalação em comodato, e no mínimo 1 IP Público Fixo, devendo estar
disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante os 7 (sete) dias da semana.
Sob as penas da lei, para os devidos fins e especialmente para o Processo Licitatório nº 015/2019,
do Pregão Presencial n.º 010/2019 promovido pela Prefeitura de Municipal de Serra da Saudade-
MG, a empresa ........................................................, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
.................................., com sede/residência à ......................................, no município de
.............................., pelo seu representante legal, infra-identificado, DECLARA:

 que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital do Pregão supra identificado,
ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e
informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação;

 que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a
administração pública;

 e que, portanto, em cumprimento ao disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº.
10.520/2002, de 17 de julho de 2002, se encontra perfeitamente apta para participar do
Processo Licitatório supra identificado, estando em situação regular com suas obrigações
perante o INSS, FGTS e com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal.

 Declara, ainda, estar ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.
O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Serra da Saudade-MG, .... de ...... de 2019.

________________________________________________________

Assinatura e carimbo do CNPJ

Obs. Esta declaração deverá ser entregue ao(a) Pregoeiro(a), após a abertura da sessão, antes e
separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos nesta
licitação.
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ANEXO III

CREDENCIAMENTO (INSTRUÇÕES E MODELO)

Instruções: O credenciamento dos licitantes será feito pelo(a) pregoeiro(a) e comissão de apoio,
das 07:50, do dia 07 de junho de 2019, podendo ser prorrogado, se necessário, a critério da
Pregoeiro(a), quando serão recebidos os envelopes documentação (Env. 02), propostas (Env. 01)
e documentos necessários ao credenciamento (Item III do Edital), logo após o credenciamento
será aberta a sessão.

No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados das
Proponentes deverão entregar, simultaneamente, o(a) Pregoeiro(a) ou equipe de apoio, os
documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos
e numerados de 01 e 02 na forma dos sub-itens abaixo:
I - No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, mencionado anteriormente, o
representante de cada licitante, deverá entregar o(a) Pregoeiro(a) ou Equipe de Apoio, em
separado de qualquer dos envelopes, os seguintes documentos:

 Declaração de Pleno Atendimento, (conforme modelo em anexo II);
Procuração publica ou particular, com firma reconhecida em cartório, comprovando os
poderes para formular lances verbais de preços, conforme item 3.2;
Cópia autenticada da seguinte documentação, conforme o caso:
I - cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de empresa
individual;

II - registro comercial, no caso de empresa individual;

III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores, (caso o contrato social em vigor não
apresente o nome do sócio administrador e o ramo de atividade da empresa, a mesma
deverá apresentar também a alteração que contenha estes dados).

IV - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;

V - 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 exigir;

Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (para as
licitantes que assim se enquadrarem) da forma que segue abaixo (Modelo Anexo VI):
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I Declaração firmada pelo técnico responsável devidamente registrado no CRC (Conselho
Regional de Contabilidade), de que a mesma se enquadra nos Termos da Lei 123/06 na
condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte.

II Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/06.

Parágrafo Único – Em hipótese alguma serão aceitos documentos diferentes dos citados acima
para efeito de comprovação do enquadramento de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte.

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:

1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato
social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física.

2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há
necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social.

3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento
público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa.

4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento
particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da
empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. Se o reconhecimento de firma for como
pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa.

5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o
credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins
deste procedimento licitatório.



Página 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

CEP – 35.617-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n.º 130

Serra da Saudade - MG

ANEXO IV

D E C L A R A Ç Ã O

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

Empresa _____________________________, inscrito no CNPJ  Nº ___________________, por

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). ____________ __________________________,

portador (a) da Carteira de Identidade Nº ____________ e do CPF Nº ________________

DECLARA, para fins no disposto no inciso V do Art. 27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

acrescido pela Lei Nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Serra da Saudade-MG, .... de ...... de 2019.

________________________________________________________

(empresa/assinatura/representante legal)

Carimbo CNPJ
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ANEXO V AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2019,

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019

MINUTA DO CONTRATO

O MUNICÍPIO DE SERRA DA SAUDADE-MG, CNPJ Nº 18.301.069/0001-10, com sede na Praça Ademar
Ribeiro de Oliveira nº 130 - Centro, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal, Sr. Alaor José Machado, e a empresa ___________________________, CNPJ
Nº..............., com sede na ................................ a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada
por _____________, resolvem firmar o presente contrato para Contratação  de  Empresa  Especializada
para Prestação  de  Serviços  de  Fornecimento  de  Link  de  Internet  Banda  Larga à Prefeitura Municipal
de Serra da Saudade/MG e suas secretarias por um período de 12 meses, através de conexão via fibra
óptica diretamente até o ponto de distribuição da prefeitura e de suas secretarias, com velocidade de
100% de download por no mínimo 40% de upload, com equipamentos necessários para instalação em
comodato, e no mínimo 1 IP Público Fixo, devendo estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia,
durante os 7 (sete) dias da semana, conforme especificações do anexo I do edital, como especificado no
seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº 015/2019, na modalidade Pregão Presencial nº
010/2019, sob a regência das Leis Federais n.ºs 10.520/02 e 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Contratação  de  Empresa  Especializada  para Prestação  de  Serviços  de  Fornecimento  de  Link  de
Internet  Banda  Larga à Prefeitura Municipal de Serra da Saudade/MG e suas secretarias por um período
de 12 meses, através de conexão via fibra óptica diretamente até o ponto de distribuição da prefeitura e
de suas secretarias, com velocidade de 100% de download por no mínimo 40% de upload, com
equipamentos necessários para instalação em comodato, e no mínimo 1 IP Público Fixo, devendo estar
disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante os 7 (sete) dias da semana., conforme especificações
do anexo I do edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

2.1.- O contratante pagará ao contratado, valor mensal de R$_________________________, perfazendo
um total estimado de R$ ________________________________________.

2.2. – O valor a ser pago, será apurado através das requisições emitidas e devidamente atendidas pelo
Contratado.

2.3. - O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Serra da Saudade-MG, em até 30 (trinta) dias
após a data da execução dos serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente na
tesouraria da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada
pela contratada.



Página 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

CEP – 35.617-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n.º 130

Serra da Saudade - MG

2.4 - O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, e só
será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações fiscais, trabalhistas e em especial
junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente anterior àquela a que se refere a remuneração
auferida.

2.5.- Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação
da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

2.6 - O preço referido no item 2.1, incluem todos os custos e benefícios decorrentes do fornecimento do
produto, de modo a constituírem a única e total contraprestação pela execução do contrato.

2.7 - O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, e só
será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações fiscais, trabalhistas e em especial
junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente anterior àquela a que se refere a remuneração
auferida.

2.8 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será de 5 (cinco)
dias úteis contado a partir da regularização dos mesmos e sua reapresentação.

2.9 - O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, enquanto não sanados os
defeitos, vícios ou incorreções resultantes da contratação e/ou não recolhimento de multa aplicada.

2.10 - Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e responsabilidades
vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO

3.1. - Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o item 4 deste edital, fixo e
irreajustável.

3.2 - Por força das Leis Federais nº 9.069 de 29/06/95 e 10.192 de 14/02/01, os preços poderão ser
reajustados após a vigência contratual de 12 (doze) meses, salvo autorização de aumento concedida pelo
Governo Federal. No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá solicitar
formalmente a Prefeitura Municipal de Serra da Saudade-MG, devidamente acompanhada de documentos
que comprovem a procedência do pedido, sendo que o mesmo será encaminhado à procuradoria jurídica
do município para o devido parecer.

3.3. - Decorrido o prazo acima estipulado, os preços unitários serão corrigidos monetariamente pelo INPC
(IBGE) ou outro índice que venha a substituí-lo por força de determinação governamental.

3.4. - A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação ocorrida entre o mês da assinatura do
contrato e do 12º mês de execução do contrato, passando a vigorar o novo preço a partir do 13º mês.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
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4.1. – Os serviços serão entregues na Secretaria Municipal de Administração, mediante apresentação de
requisição emitida pelo setor de compras.

4.2. - O setor competente para fiscalizar o objeto contratado será a Secretaria de Administração,
observados os artigos 73 a 76, da Lei Federal n.º 8.666/93.

4.5. - Na ocorrência de atrasos na entrega, o CONTRATANTE poderá aplicar as penalidades previstas neste
contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. - São obrigações das partes:

I – DO CONTRATANTE:

a) Notificar a CONTRATADA através da Secretaria Municipal de Administração, fixando-lhe prazo para
corrigir irregularidades observadas no fornecimento dos produtos/serviços.

b) Expedir, através da Secretaria Municipal de Administração, atestado de inspeção do serviço, que servirá
de instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e do pagamento devido.

c) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma convencionada, dentro do prazo previsto,
desde que atendidas as formalidades necessárias;

d) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento dos termos deste
contrato;

II – DA CONTRATADA:

a) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento do
serviço, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale-
refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

c) Substituir, de imediato, às suas expensas, o objeto do contrato que não se adequar às especificações
constantes deste contrato.

d) Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, durante a execução do serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE.

e) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época própria, vez que os seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE.

f) A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
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devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do
contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. - As despesas decorrentes desta contratação correrá pelas dotações orçamentárias nº:

02.05-0.122.0105.33903900 – 02.07-12.122.0047.33903900 – 02.08-10.301.0585.33903900.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1. - O prazo de vigência deste contrato será de 12 meses, contado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

8.1. - A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial
e de qualquer indenização, nos seguintes casos:

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por
parte da CONTRATADA;

b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;

c) O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;

d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;

e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do
Contrato.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa
aceita pela Prefeitura Municipal de Serra da Saudade/MG, resguardados os procedimentos legais
pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:

a) advertência escrita.

b)multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado na
ata de registro de preços, pela recusa em assiná-lo, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas
no art. 87 da lei 8.666/93;

c) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total
estimado na ata de registro de preços, por dia de inadimplência, ate o limite de 02 (dois) dias úteis, na
entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial;
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d) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme disposto no inciso
III do art. 87 da Lei 8.666/93;

e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de Serra da
Saudade/MG enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida
a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

9.2- A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras,
previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos
causados à Administração.

9.3- A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Serra da Saudade/MG, via Tesouraria
Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação
enviada pela Prefeitura Municipal de Serra da Saudade/MG.

9.4- O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de
Serra da Saudade/MG, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao
crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

9.5 As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

9.6- Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório
e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO

10.1 O extrato de contrato, seus termos aditivos e apostilas serão publicados no Diário Oficial dos
Municípios Mineiros.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1. - Fica eleito o foro da comarca de Dores do Indaiá-MG para solucionar quaisquer dúvidas quanto à
execução do presente contrato.

E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas abaixo.

Serra da Saudade, ___de ______________ de 2019.

_____________________________ ______________________________

Município de Serra da Saudade/MG CONTRATADA
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EPP

Processo nº: 015/2019
Modalidade: Pregão Presencial nº: 010/2019
Tipo: Menor Preço Por Item

Objeto: Contratação  de  Empresa  Especializada  para Prestação  de  Serviços  de  Fornecimento
de  Link  de  Internet  Banda  Larga à Prefeitura Municipal de Serra da Saudade/MG e suas
secretarias por um período de 12 meses, através de conexão via fibra óptica diretamente até o
ponto de distribuição da prefeitura e de suas secretarias, com velocidade de 100% de download
por no mínimo 40% de upload, com equipamentos necessários para instalação em comodato, e
no mínimo 1 IP Público Fixo, devendo estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante
os 7 (sete) dias da semana.

_________________________________________, CNPJ ___________________________,

sediada __________________________________________, por intermédio de seu

representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão mencionado acima,

DECLARA expressamente que:

 Se enquadra como (  ) MICROEMPRESA-ME ou (  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE-
EPP;

 A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I e II do art. 3º da Lei
Complementar 123/2006;

 Não tem nenhum dos impedimentos do §4º do art.3º da mesma lei, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.·.

..........., ......... de .................................. de 2019.

___________________________________

Assinatura do Dirigente da Empresa

CPF:

RG:

___________________________________

Assinatura do Contador da Empresa

CRC:


