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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

PROCESSO ADMINISTRSTIVO LICITATÓRIO N°0021/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N°0008/2017 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI  FEDERAL N°8.666/93 ALTERADA PELA LEI 

N°9.648/98, LEI FEDERAL N°10.520/02, LEI COMPLEMENTAR N°123/2006. 

DATA E HORA: 23 DE MAIO DE 2017 ÁS 09:00HORAS. 

 

1- PREÂMBULO 

 

1.1 – O município de Chalé, por seu Pregoeiro, torna público para ciência dos interessados 

que atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de administração, realizará licitação na 

modalidade Pregão Presencial para futura contratação de empresa especializada em 

comunicação de multimídia para possibilitar o acesso a internet banda larga, com no mínimo 

28 megabits dedicado full, 11 megabits em modalidade compartilhada e 1 (um) programa de 

Server de gerenciamento de rede e conteúdo para a Prefeitura Municipal de Chalé/MG e suas 

Secretarias. 

 

1.2 A presente licitação, cujo tipo é o de Menor Preço Global, será integralmente conduzida 

pelo Pregoeiro, assessorado por sua equipe de apoio e regida pela Lei Federal n°10.520/02, 

Lei Federal n°8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n°123/2006 e demais normas 

pertinentes em vigor, consoantes as condições estatuídas neste instrumento convocatório e 

seus anexos. 

 

1.3 – O recebimento dos envelopes de proposta e documentação ocorrerão no dia 23.05.2017, 

as 09:00 horas, sendo abertura prevista para as 09:00 do mesmo dia, ficando portanto 

estabelecido o prazo de 10 (dez) minutos para o credenciamento, na sede da Prefeitura 

Municipal de Chalé/MG, Av. Cel. José Maria Gomes, n°139, centro, sala CPL. 

 

 

2 – OBJETO 

2.1 – A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em 

comunicação de multimídia para possibilitar o acesso a internet banda larga, com no mínimo 

28 megabits dedicado full, 11 megabits em modalidade compartilhada e 1 (um) programa de 

Server de gerenciamento de rede e conteúdo para a Prefeitura Municipal de Chalé e suas 

Secretarias, conforme o presente Edital e seus Anexos. 

 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
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3.1 – Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas interessadas, regularmente 

constituídas, que tenham adquirido o edital, cujo objeto social seja compatível com o objeto 

deste certame e que, na reunião de abertura dos envelopes de proposta e documentação, 

marcada para o dia indicado no preâmbulo deste edital, comprovem, através de declaração 

que atendem a todas exigências, inclusive quanto a documentação,como também o seguinte: 

 

a) Não estejam reunidas em consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 

b) Que tenham sido declaradas inidôneas por quaisquer órgãos públicos federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal; 

c) Que tenham sido punidas com suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com esta Prefeitura; 

d) Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pelo licitante proponente, 

sob pena de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação 

vigente; 

e) Os documentos necessários para habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de copia reprográfica (exceto por fac-símile) autenticada por meio 

de cartório competente, publicação em órgão oficial, ou ainda pelo Pregoeiro ou 

qualquer membro de sua equipe de apoio desde que acompanhada do original para 

conferencia e autenticação. 

f) Na hipótese de o interessado pretender servir-se da autenticação por membro da CPL, 

deverá oferecer previamente original e copia, não se admitindo a autenticação depois 

de abertos os envelopes ou no momento da abertura. Para esse procedimento a 

comissão ficará a disposição dos interessados no horário de expediente da PMC. 

 

4 – DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1 – O licitante que tiver interesse em participar da fase de lances ou, eventualmente, 

interpor recurso deverá promover o credenciamento de pessoa para representa-lo na sessão 

pública. 

4.1.1 – A não realização de credenciamento implicará a renuncia ao direito de participar da 

etapa de lances verbais, bem como de manifestar interesse recursal. 

4.2 – O credenciamento ocorrerá na data, horário e local referidos no item 1.3. 

4.3 – Caso o sujeito a ser credenciado seja sócio com poderes de administração ou diretor (ou 

denominação equivalente) devidamente designado no ato constitutivo de “licitante pessoa 

física” ou em ata de eleição ou, ainda, se o sujeito a ser credenciado for o próprio “licitante 

pessoa física” (empresário individual ou não, quando admitidos), o credenciamento depende 

da apresentação de documentos de habilitação jurídica pertinentes a sua forma de 

constituição. 
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4.3.1 – Caso o sujeito a ser credenciado não se enquadre na situação do item 4.3, além dos 

documentos de habilitação pertinentes, é preciso que se apresente carta de 

credenciamento(anexo III) ou procuração com firma reconhecida que confira ao 

representante poderes para agir em nome do licitante, inclusive para oferecer lances verbais 

de preços, firmar declarações, desistir, renunciar ou manifestar interesse recursal, assinar a 

ata e praticar todos os demais atos necessários a participação do certame em nome do 

licitante.  

4.3.2 – Tanto na situação do item 4.3 quanto na do item 4.3.1, o sujeito credenciado deve 

apresentar ao Pregoeiro documento oficial com foto que dê condições de aferir sua 

identidade. 

4.4 – Os documentos de habilitação jurídica apresentados para fins de credenciamento não 

precisam ser novamente encaminhados no envelope de habilitação. 

4.4.1 – O licitante que não credenciar representante deverá encaminhar seus documentos de 

habilitação jurídica no envelope de habilitação. 

4.5 – Feito o credenciamento, o representante do licitante apresentará declaração de que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação (anexo IV). 

4.5.1 – Caso o credenciado não traga consigo a declaração previamente redigida, poderá ele 

firmá-la na sessão, perante o Pregoeiro. 

4.5.2 – Caso o licitante não credencie representante, a declaração de que trata o item 4.5 

deverá ser apresentada em envelope autônomo denominado “declaração”, distinto dos de 

proposta e habilitação.  

4.5.3 – A não apresentação da declaração ou a recusa em fazê-lo implicará inabilitação 

precoce do licitante. 

4.6 – As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem usufruir integralmente 

das benesses previstas nos artigos 42 a 45 da Lei complementar n°123/2006 deverão 

comprovar essa condição no momento do credenciamento, e o farão por meio de declaração 

de que não paira sobre o licitante nenhum dos impedimentos previstos no § 4.° do art. 3.° da 

Lei complementar n°123/2006 (anexo VI) e ainda: 

 

I – comprovante de optante pelo Simples obtido através do site do Ministério da Fazenda; ou 

se não optante pelo Simples, mediante documento expedido pela junta Comercial ou pelo 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, em que se ateste a condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

4.6.1 – Caso o licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte não 

goze de regularidade fiscal por ocasião da apresentação do envelope de habilitação, a 

declaração prevista no item 4.5 deve ser feita, porém consignando-se a ressalva a respeito da 

regularidade fiscal e, ainda, o compromisso de que, caso se sagre vencedor, providenciará a 

regularização de que trata o § 1.° do art. 43 da Lei complementar n°123/2006, no prazo lá 
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estipulado, sob pena de, se não o fizer, sofrer as consequências cominadas no § 2.° do mesmo 

dispositivo (anexo VII). 

4.6.2 – Mesmo o licitante enquadrado na situação do item 4.6.1 deverá apresentar 

documentação necessária a sua habilitação no envelope pertinente (envelope 2 – habilitação), 

inclusive a que consigna sua irregularidade fiscal. 

4.6.3 – Caso a licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte não se 

credencie, a documentação referida no item 4.6 deverá ser apresentada no envelope de 

habilitação, situação em que o único beneficio que poderá usufruir consistirá na possibilidade 

de comprovar sua regularidade fiscal posteriormente, caso sua proposta original seja 

vencedora.  

 

5 – DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS 

 

5.1 – Nos envelopes deverão conter: 

 

ENVELOPE 01: PROPOSTA DE PREÇOS 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ 

ATT.: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROPOSTA DE PREÇOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0021/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N°0008/2017 

AV. CEL. JOSÉ MARIA GOMES, 139, CENTRO 

CHALÉ/MG. 

 

ENVELOPE 02: DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ  

ATT.: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0021/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N°0008/2017 

AV. CEL. JOSÉ MARIA GOMES, 139, CENTRO 

CHALÉ/MG. 

 

 

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO 

6.1 – O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante, que 

atenderá aos seguinte requisitos: 

6.1.1 – Ser apresentada conforme formulário fornecido pela Prefeitura Municipal de Chalé, 

(modelo de proposta Anexo II) deste edital, ou em formulário próprio contendo as mesmas 

informações exigidas no referido formulário, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, 
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no idioma nacional (Português-BR), datilografadas ou impressa por qualquer processo 

eletrônico, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item e valor total, 

expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a virgula no valor unitário, em algarismos 

arábicos, conforme o formulário acima, devendo todas as folhas ser rubricadas; 

6.1.2 – Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários para o 

atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 

garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e 

constante da proposta; 

6.1.3 – Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias a 

contar da data de apresentação da proposta; 

6.1.4 – Indicar a razão social da empresa licitante, numero de inscrição no CNPJ do 

estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço 

completo, telefone, fac-símile e endereço e endereço eletrônico (e-mail), este ultimo se 

houver, para contato, numero da conta corrente bancaria e agencia respectiva, os dados 

referentes a conta bancaria poderão ser informados na fase da contratação. 

6.2 – Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 

proposta especifica prevalecerão as da proposta, ocorrendo divergência entre o valor unitário 

e total, será considerado o primeiro. 

6.3 – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante,não lhe assistindo 

o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

6.4 – Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências deste instrumento 

convocatório. 

6.5 – A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsiderados quaisquer 

alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital. 

6.6 – Em nenhuma hipótese poderão ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao 

preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos 

termos originais ofertados. 

6.7 – Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, 

implica em submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus anexos, sem 

prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal mencionada no 

preâmbulo deste Edital.  

 

7 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

7.1 – A documentação deverá ser apresentada de acordo com o dispositivo no item 3.3 deste 

Edital e conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 
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7.2 – A documentação relativa a Habilitação Jurídica 

7.2.1 – cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante;  

7.2.2 – registro comercial, no caso de empresa individual; 

7.2.3 -  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 e posse de seus administradores; 

7.2.4 – inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

7.2.5 – 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; 

7.3 – A documentação relativa a habilitação fiscal, trabalhista e outros 

7.3.1 – prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma 

licitante que irá faturar e entregar o objeto licitado; 

7.3.2 – prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa da 

Dívida Ativa da União e Receita Federal); 

7.3.3 – prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federação da sede 

da licitante; 

7.3.4 – prova de regularidade para com a Fazenda Municipal onde for sediada a empresa, 

com validade na data da realização da licitação, bem como, prova de regularidade para com a 

Fazenda Municipal de Chalé, observada a sua validade; 

7.3.5 – prova de regularidade junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social; 

7.3.6 – prova de regularidade relativa ao FGTS (fundo de garantia por tempo de serviço) 

demonstrando situação regular; 

7.3.7 – certidão negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei Federal n°12.440/11 de 07 de 

Julho de 2011); 

7.3.8 – declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de catorze anos, nos termos do 

inciso XXXIII do art. 7.° da Constituição da Republica (anexo V); 

7.3.9 – alvará de licença para localização e funcionamento expedido pela Prefeitura onde 

estiver localizada a Sede ou do Escritório da empresa licitante; 

7.4 – Habilitação Técnica 

7.4.1 – termo de autorização de SCM – Serviços de Comunicação e Multimídia em nome  da 

licitante proponente, expedido pela Agencia Nacional de Telecomunicações (ANATEL); 

7.4.2 – declaração de no mínimo 03 (três) clientes da empresa, sendo pessoa jurídica de 

direito público ou privado, de forma atestar a boa conduta da empresa quanto ao 

fornecimento de serviços objeto do edital; 

7.4.3 – atestado de visita técnica devidamente assinado por representante da Prefeitura 

Municipal de Chalé, de que um representante devidamente credenciado pela licitante prestou 
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visita técnica aos pontos onde serão instaladas a internet, (vide locais para prestação do 

serviço presente no termo de referencia); 

7.4.4 – a empresa deverá apresentar, através de documento, sua identificação única e global 

ASN (Autononomus System number), possibilitando a implantação de redundância do 

acesso a internet com 02 (dois) ou mais provedores, aumento a disponibilidade dos serviços 

prestados; 

7.4.5 – relação de 08 (oito) IPs fixos válidos na rede mundial de computadores, a serem 

atribuídos aos pontos de acessos conforme demanda da Prefeitura; 

 

8 – DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

  

8.1 – Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro empresa ou de 

empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar n°123/06, serão observado o 

seguinte: 

8.1.1 – Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas 

pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa que não estiver amparada 

por esta lei complementar. 

8.1.2 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a 

oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo Maximo de 05 (cinco) minutos 

após a notificação por parte do Pregoeiro, sob pena de preclusão. 

8.1.3 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do item anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

8.1.4 – No caso de equivalência de valores apresentados pelas micro empresas e empresas de 

pequeno porte que se enquadrem no dispositivo no item “8.1.1”, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

8.1.5 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item “8 

1.1”, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame. 

8.1.6 – Efetuados os procedimentos previstos no item 8.1.2 e 8.1.3 deste edital, e sendo 

aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do 

envelope referente aos “Documentos de Habilitação” desta licitação. 

8.1.7 -  As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 

habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido 

neste edital, serão inabilitadas. 

8.1.8 – As micro empresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 
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8.1.9 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro empresa 

ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 02 (dois) dias uteis, prorrogáveis 

por igual período, a critério da Administração Pública, caso apresente alguma restrição 

pertinente a documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do debito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito negativa. 

8.1.10 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 

implicará na decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 

81 da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar 

a licitação. 

 

9 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

9.1 -  No dia, hora e local designado no preâmbulo deste edital, na presença dos 

representantes de todas as licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que 

queiram assistir ao ato, o Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá 

os envelopes distintos e devidamente lacrados, os documentos exigidos para habilitação e a 

proposta de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não previamente 

credenciadas, sendo registrados em ata os nomes das licitantes. 

9.2 – Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, bem como 

os que porventura forem entregues antecipadamente a CPL, o Pregoeiro comunicará aos 

presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao 

certame. 

 9.3 – Encerrada a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro 

concluirá o exame dos documentos de credenciamento dos representantes das licitantes, tal 

como previsto neste edital. 

9.4 – Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de 

credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura dos 

envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas.  

9.5 – Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

10 – DO JULGAMENTO 

  

10.1 – O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (classificação das propostas e 

habilitação) e obedecerá, quanto a classificação das propostas, ao critério do menor preço por 

lote. 

10.1.1 – O Pregoeiro procederá a abertura do envelope n°01 – Proposta, Julgando-as e 

classificando-as pelo menor preço global. 
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10.1.2 – Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de 

preços, quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante que desejar efetuar ligações para 

consulta de preços, ou estiver ausente da sala de licitação seja qual for o motivo, o mesmo 

perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item. 

10.1.2.1 – Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de negociação 

caso o preço do licitante não esteja compatível com o preço médio obtido na consulta ao 

mercado, quando este tiver interesse em cobrir o preço apurado na pesquisa de mercado. 

10.1.2.2 – A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos 

apresentados no envelope !Documentos de Habilitação” da licitante classificada em primeiro 

lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente edital. 

10.2 – Etapa de classificação de preços: 

10.2.1 – Serão abertos os envelopes “proposta de Preços” de todas as licitantes. 

10.2.2 – O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 

propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos 

valores ofertados. 

10.2.3 - O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de 

todas as licitantes. 

10.2.4 – O Pregoeiro classificará a proposta de menor preço global e aquelas licitantes que 

tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 

cento), relativamente a de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. 

10.2.5 – Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas 

condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 

acima da de menor preço, até o Maximo de 03 (três), para que seus autores participem dos 

lances verbais. 

10.2.6 – Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos 

pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, onde o Pregoeiro convidará 

individualmente os licitantes classificados de forma sequencial a apresentar lances verbais, a 

partir do autor da proposta classificada de maior preço. 

10.2.7 – O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas, a apresentarem, 

individualmente, lances verbais, a partir da proposta escrita classificada como menor preço, 

prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor. 

10.2.8 – Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e 

ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por lote e a documentação 

de habilitação será aberta após a realização de lances nos lotes previstos neste edital. 

10.2.9 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais para 

aquele lote, ficando sua ultima proposta registrada para classificação, na final da etapa 

competitiva. 

10.2.10 – Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
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10.2.11 – Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor decidindo motivada e 

expressamente a respeito. 

10.2.12 – Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta que atenda integralmente ao edital. 

10.2.13 – Nas situações previstas nos subitens 10.2.9 e 10.2.12, o Pregoeiro poderá negociar 

diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para a 

administração. 

10.2.14 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 

desistente as sanções administrativas constantes neste edital. 

10.2.15 – Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega condicionados a 

prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão. 

10.2.16 – Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e 

na proposta especifica, prevalecerão as da proposta. 

10.3 – Constatado o atendimento das exigências previstas neste edital, a licitante será 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio Pregoeiro, na 

hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade 

titular do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que 

improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais. 

10.4 – Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes 

credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de 

classificação, a analise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, 

devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e pelo(s) 

representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) a sessão. 

10.5 – Os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não declaradas 

vencedoras permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja retirada 

a nota de empenho pela licitante vencedora, após esse fato, ficarão por vinte dias correntes a 

disposição das licitantes interessadas, findo esse prazo, sem que sejam retiradas, serão 

destruídos. 

10.6 – Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua 

interposição, será feita pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação a licitante 

declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente da 

Prefeitura Municipal de Chalé – MG, para homologação do certame e decisão quanto a 

contratação, na hipótese de existência de recursos, os autos serão encaminhados a 

Controladoria Municipal para apreciação e parecer, e em caso do não provimento, 

adjudicação do objeto da licitação a licitante vencedora, homologação do certame e decisão 

quanto a contratação. 
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11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

11.1 – Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer 

licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, com 

registro em ata da síntese das suas razoes, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) 

dias uteis, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões 

em igual numero de dias, que começarão a correr do termino do prazo da recorrente, sendo-

lhes assegurada vista imediata dos autos. 

11.2 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da 

sessão do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da 

licitação pelo Pregoeiro a licitante vencedora. 

11.3 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.4 – Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados na Prefeitura Municipal de Chalé, na Av. Cel. José Maria Gomes, n°139, centro, 

Sala da CPL. 

11.5 – A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as 

licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, expressamente, 

que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da sessão. 

11.5.1 – Havendo recursos os demais licitantes poderão apresentar suas contrarrazões nos 

três dias seguintes ao termino do prazo de que dispõe o recorrente para apresentar suas 

razoes.  

 

12 – DA CONTRATAÇÃO 

 

12.1 – Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado 

vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, conforme minuta do Anexo VIII. 

12.1.1 – O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação para 

assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente. 

12.1.2 – Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do termo de 

contrato ou instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes 

remanescentes, observada a ordem de classificação. 

12.1.3 – Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o licitante 

deverá manter sua ultima proposta registrada, podendo negociar este preço, não havendo 

necessidade de cobrir o preço da proposta mais vantajosa. 

12.2 – O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá 

assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo Maximo de 05 

(cinco) dias uteis a contar do recebimento da comunicação, através de fax, carta postal ou e-

mail. 
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12.3 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de contrato ou 

instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada 

antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

12.4 – O Pregoeiro poderá, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições 

estabelecidas neste edital, examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes na 

ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda 

ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

 

13 – DO PREÇO E DO REAJUSTE 

 

13.1 – Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade as regras deste edital, 

fixo e irreajustável pelo período de duração do contrato. 

13.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o desequilíbrio-

financeiro do contrato, conforme o disposto no art. 65, alínea “d” da Lei n°8.666/93. 

13.3 – No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá 

solicitar formalmente a Prefeitura de Chalé, devidamente acompanhada de documentos que 

comprovem a procedência do pedido,sendo que o mesmo será encaminhado a controladoria 

do município para o devido parecer. 

 

14 – DO RECURSO ORÇAMENTARIO 

 

As despesas decorrentes desta licitação correrão a conta de recursos consignados no 

orçamento geral do Município na seguinte ficha e fonte: 

 

48-100 

 

15 – DO PAGAMENTO 

 

15.1 – O pagamento a licitante que vier a ser contratada para execução do objeto desta 

licitação, será efetuado em até 30 (trinta) dias após  a data do recebimento da nota fiscal ou 

fatura, diretamente no setor de compras da Prefeitura, mediante transferência bancaria em 

conta corrente indicada  pela contratada.  

15.2 – O fornecimento não poderá ser suspenso por falta de pagamento dentro das limitações 

previstas no art.78, inciso XV da Lei n°8.666/93. 

15-3 – Em caso de devolução da nota fiscal para correção, o prazo para o pagamento passará 

a fluir após a sua reapresentação. 

15.4 – A nota fiscal deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o 

numero 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 emitidas com outros 

CNPJs. 
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16 – DAS OBRIGAÇOES DAS PARTES  

 

16.1 – Além das obrigações resultantes da observância da Lei n°8.666/93, são obrigações da 

contratada: 

16.1.1- Prestar os serviços sempre que solicitado, com pontualidade e em cumprimento as 

normas legais: 

16.1.2 – Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 

Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providencias  de 

regularização necessárias. 

16.1.3 -  Atender com prontidão as reclamações por parte do contratante dos serviços, objeto 

da presente licitação. 

16.1.4 – Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação. 

16.2 – Além das obrigações resultantes da observância da Lei n°8.666/93, são obrigações do 

contratante: 

16.2.1 – Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada. 

16.2.2 – Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas 

no cumprimento deste contrato. 

16.2.3 – Notificar a contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

16.2.4 – Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 

inadimplemento.  

 

17 – CONDIÇOES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

17.1 – Os serviços deverão ser prestados com o Maximo zelo, devendo a prestadora dos 

serviços atender aos chamados da Administração sempre que solicitado, devendo ainda: 

17.1.1 – Fornecer serviços de IPs validos e dedicados (fixos) para acessos permanentes para 

conexão desta Prefeitura e suas secretarias a rede mundial – Internet, pelo período firmado no 

contrato. 

17.1.2 – Garantir a velocidade mínima contratada de 30Mbps (trinta megabits por segundo). 

17.1.3 – Prover suporte técnico e manutenção de todo o serviço, durante o período contratual. 

17.1.4 – Disponibilizar no mínimo 08 (oito) endereços IP validos e contíguos. 

17.1.5 – Disponibilizar serviço de DNS secundário. 

17.1.6 – Suportar o protocolo SNMO v2c no(s) equipamento(s) fornecido(s). 

17.1.7 – Fornecer usuários e senhas para acesso ao roteador via SSH e/ou Web, com 

permissão de visualização das configurações e estatísticas.  

17.1.8 – Os serviços deverão ser prestados de forma a disponibilizar, também: 

a) possibilidade de criação de senha de acesso a internet para cada usuário da prefeitura e 

suas secretarias. 
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17.1.9 – A empresa vencedora do certame deverá disponibilizar (sem custos extras) um 

servidor co software (na sede da administração) para controle de distribuição de pontos, 

usuários, controle de sites acessados, controle de banda, dentre outros controles exigíveis 

pela administração. 

17.1.10 – A banda contratada será entregue na sede da prefeitura, devendo a empresa 

vencedora conectar os pontos de aceso, devidamente especificados nos locais de prestação de 

serviços a sede da prefeitura através de rede links privados com banda mínimas especificadas 

na lista de locais a serem instalados. 

17.1.11 – Todas as secretarias do município, no prédio ou fora dele, deverão estar 

interligadas. 

17.1.12 – O prazo de inicio dos serviços é de até 03 (três) dias a contar do primeiro dia útil 

posterior a data de assinatura do contrato. 

17.2 – A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 

administração, encarregada de acompanhar os serviços, prestando esclarecimentos 

solicitados, atendendo as reclamações formuladas. 

 

18 – DAS PENALIDADES 

 

18.1 – Nos termos do art. 86 da Lei n°8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio 

por cento) sobre o valor inadimplido, a titulo de multa de mora, por dia de atraso 

injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do 

valor empenhado. 

18.2 -  Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 

qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita as seguintes penalidades: 

18.2.1 – Advertência; 

18.2.2 -  Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

18.2.3 – Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

18.2.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração publica; 

18.3 – Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar 

o retardamento da execução de seu objeto,não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 

demais cominações legais. 

18.4 – As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstancias 

fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formulados por escrito e no prazo 
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Maximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no 

sentido da aplicação da pena. 

18.5 – As multas de que trata este capitulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 

conta corrente em agencia bancaria devidamente credenciada pelo município no prazo 

Maximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado 

judicialmente. 

 

19 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

19.1 – Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar os 

termos do edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de acordo com os 

prazos do art. 41 da Lei nº8.666/93, no endereço discriminado no subitem 11.4 deste edital, 

cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Demais 

informações poderão ser obtidas pelo fone (33) 3345-1208. 

19.2 – Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os 

respectivos prazos legais. 

19.3 – Acolhida a petição impugnando o ato convocatório será designada nova data para a 

realização do certame. 

 

20 – DA VIGÊNCIA 

 

O Contrato de Prestação de Serviços decorrente deste certame vigorará por 12 (doze) meses,  

a partir da data de sua assinatura, podendo, devidamente justificado e mediante autorizado 

por meio de Termo Aditivo na forma da Lei. 

 

21 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

21.1 – As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses públicos e o da 

Administração, sem comprometimento da segurança da contratação. 

21.2 – O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento 

da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas 

compreensões da sua proposta durante a realização da sessão pública deste pregão e desde 

que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do mesmo, bem como a 

finalidade e a segurança da futura contratação. 

21.3 – É facultada ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

21.4 – Nenhuma indenização será devida a licitante, em caso de revogação deste edital, e a 

homologação do resultado desta licitação não implicarão em direito a contratação. 
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21.5 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se 

o dia do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de expediente 

normal na Prefeitura Municipal de Chalé, exceto quando for explicitamente disposto em 

contrario. 

21.6 – O Prefeito do Município de Chalé, poderá revogar a presente licitação por razões de 

interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou mediante 

provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da Lei nº8.666/93. 

21.7 – No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para a realização do 

pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 

prejudicar a formulação das propostas. 

21.8 – Fica eleito o Foro da Comarca de Lajinha, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da 

licitação e do contrato recorrente, com expressa renuncia a outro qualquer, por mais 

privilegiado que seja. 

21.9 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 

21.10 – Fazem partes integrantes deste edital: 

 

Anexo I – Especificação do Objeto e modelo de proposta; 

Anexo II – Modelo de Carta de Credenciamento; 

Anexo III – Modelo de Declaração de Preenchimento dos Requisitos de Habilitação 

Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento ao Art. 7.º, inciso XXXIII, da 

Constituição; 

Anexo V – Modelo de Declaração de ausência de motivo que impeça ME/EPP de gozar dos 

benefícios da Lei Complementar nº123/2006; 

Anexo VI - Modelo de Declaração de Preenchimento dos Requisitos de Habilitação, 

ressalvada Regularidade Fiscal para (ME/EPP); 

Anexo VII – Minuta de Contrato de Prestação de Serviços; 

Anexo VIII – Termo de Referencia; 

Anexo IX – Locais para Instalação; 

 

Chalé/MG, 05 de Maio de 2017. 

 

Katia Silva Schimith 

Pregoeira 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E MODELO DE PROPOSTA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2017 

 

 

ANEXO I 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

 
Nome da Proponente: 

Endereço: 

Telefone/Fax: 

CNPJ/MF: 

Banco: 

Conta Corrente: 

Agencia: 

Cidade: 

 

 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE VALOR  

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 Acesso a internet banda 

larga, com no mínimo  28 

megabits dedicado full,  

 Mês 12 R$ R$ 

02 11 megabits em 

modalidade 

compartilhada 

 Mês 12 R$ R$ 

03 1 (um) programa de 

Server de gerenciamento 

de rede 

 Mês 12 R$ R$ 
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ANEXO II 

 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 0008/2017 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

A Empresa _________________________________, com sede na 

_________________________________________, CNPJ n° ________________________, 

representada pelo Sr. ______________________________________, CREDENCIA O Sr. 

_______________________________________ (cargo)__________________________, 

Portador do RG n° _________________________ e CPF n° 

___________________________, para representá-la perante a Prefeitura Municipal de Chalé 

em licitação na modalidade Pregão Presencial n°.0008/2017, podendo formular lances, 

negociar todas as fases licitatórias. 

 

 

 

Nome e Assinatura do Representante legal da Empresa: 

RG.: 

CPF: 
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ANEXO VIII 

 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 0008/2017 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

A empresa __________________________________, com sede a 

________________________________________, CNPJ n° 

__________________________, por seu representante 

Sr,_____________________________, RG n° ________________________, CPF n° 

_______________________________, declara que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação. 

 

_____________________, _______ de _____________ de 2017. 

 

 

 

 

 

Nome e assinatura do representante legal da Empresa 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART. 7.°, INCISO 

XXXII, DA CONSTITUIÇÃO 

 

 

 

Declaro que a empresa____________________________________ inscrita no CNPJ 

n°._________________________________________, por intermédio de seu representante 

legal Sr. (a)_______________________________________________ portador (a) da 

carteira de Identidade n°. _____________________________CPF 

n°._________________________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 

(dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

Representante Legal 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

 

_________________________,_________de _________2017. 

 

 

 

Nome e assinatura do representante legal da Empresa 
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ANEXO V 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVO QUE IMPEÇA 

ME/EPP DE GOZAR DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR N°123/2006 

 

 

 

O Licitante _____________________CNPJ______________________ declara que é ______ 

(microempresa ou empresa de pequeno porte) ___________, que não se enquadra em 

nenhuma das situações previstas no § 4.° do art. 3.° da Lei Complementar n°123/2006, de 

modo que pode usufruir dos benefícios previstos naquela Lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ 

GABINETE DO PREFEITO 

 
 

 

Av. Cel. José Maria Gomes, 139- CEP 36985-000- Centro- (33) 3345-1374/3345-1208 

prefeitura.chale@terra.com.br 

 
 

 

 

ANEXO VI 

 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 0008/2017 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO, RESSALVADA A REGULARIDADE FISCAL 

 

 

A empresa __________________________________, com sede a 

________________________________________, CNPJ n° 

__________________________, por seu representante 

Sr,_____________________________, RG n° ________________________, CPF n° 

_______________________________, declara sob as penas da Lei, principalmente a 

disposta no art. 7° da Lei n°10.520/02, que satisfaz as exigências habilitatórias previstas no 

certame, ressalvada, todavia, a regularidade fiscal. 

 

Caso esta licitante se sagre vencedora, compromete-se desde já a providenciar a 

regularização de que trata o §1.° do art. 43 da Lei complementar n° 123/2006, em 2 (dois) 

dias, sob pena de, se não o fizer, saber das consequências cominadas no §2.° do mesmo 

dispositivo. 

 

_____________________, _______ de _____________ de 2017. 

 

 

 

Nome e assinatura do representante legal da Empresa 
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ANEXO VIII 

 

TERMO DE REFERÊNCIA DE LICITAÇÃO PÚBLICA  

 

 

Modalidade Sugerida: Pregão Presencial  

 

Tipo Sugerido: Menor Preço Global 

                                    
 
 

 
 
 
 
 
 

RESUMO DO OBJETO SUGERIDO 
 
 
Contratação de empresa especializada em comunicação de multimídia para possibilitar o 

acesso a internet banda larga, com no mínimo 28 megabits dedicado full, 11 megabits em 

modalidade compartilhada e 1 (um) programa de Server de gerenciamento de rede e 

conteúdo para a Prefeitura Municipal de Chalé e suas Secretarias. 
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Requisitante: Secretaria Municipal de Administração. 
 

 

 

 

TERMO DE REFERÊCIA 

OBJETIVO 
 
O Termo de Referência visa esclarecer e direcionar os procedimentos essenciais para a 
Comissão Permanente de Licitação elaborar o ato convocatório e a formalização do processo 
administrativo de licitação. Apresentamos neste, sugestões básicas sobre os procedimentos 
administrativos mais comuns nas licitações públicas municipais. O atendimento aos requisitos 
estabelecidos no presente Termo de Referência evitará equívocos nas contratações futuras. 
 

Solicitamos que o presente Termo de Referência faça parte do processo licitatório e fique à 
disposição dos licitantes interessados, uma vez que o Termo de Referência define, detalha e 
justifica a contratação de forma precisa, bem como os critérios para aceitação dos bens, a 
estrutura de custos, os deveres do contratado, os procedimentos de fiscalização, prazo de 
execução do contrato, penalidades aplicáveis, enfim, tudo que possa auxiliar a CPL. Desta forma, 
não poderá ser negado ao licitante o acesso a essas informações, deve integrar o Edital ou estar 
à disposição do licitante para consulta. 
 

OBJETO  

O presente documento tem por finalidade definir e especificar os requisitos, objetivos e 

características básicas necessárias com intuito de viabilizar a contratação empresa especializada 

em comunicação de multimídia para possibilitar o acesso à internet banda larga para a Prefeitura 

Municipal de Chalé e suas Secretarias. 

 

JUSTIFICATIVA 
 
Considerado como serviço essencial e imprescindível, pela importância da comunicação, a contratação hora licitada, 
destina-se a atender as demandas da prefeitura Municipal de Chalé e suas Secretarias, nas atividades de 
administração, assegurando mobilidade, celeridade e eficiência no exercício das referidas atividades. Ressalta-se 
ainda, que órgãos como o Ministério da Saúde, Educação e outros possuem informações que devem ser consultadas 
periodicamente pelo Município, além de outras que também precisam ser enviadas através da internet. 
 

 DO FUNDAMENTO LEGAL 

 
A legislação básica a ser definida como fundamentação para a realização do procedimento licitatório são Lei Federal 
nº. 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº. 8.883/94, Lei Federal nº. 9.648/98, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei 
Complementar nº 101/00, Lei  nº. 10.520/02 e Decreto Municipal que dispõe sobre o Regimento Interno da Comissão 
Permanente de Licitação. 
 
Os atos convocatórios deverão ser publicados de forma resumida (extrato), contendo a indicação do local onde os 
interessados poderão obter o texto integral do Edital e todas as informações sobre a licitação. 
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Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluirá o do vencimento, e considerará apenas os dias de 
expediente do órgão licitante, nos termos do art. 110 da Lei Federal nº. 8.666/93. Só se iniciam e vencem os prazos 
em dia de expediente no órgão ou na entidade promotora da licitação. 
 
Na modalidade Pregão, o aviso de licitação deverá ser publicado, no mínimo, uma vez no Diário Oficial do Respectivo 
ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o 
vulto da licitação, em jornal de grande circulação, não podendo o prazo de publicação ser inferior a 05 (cinco) dias 
úteis. 
 
 

FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

A Prefeitura Municipal adotará como critério para formação de planilha básica de preços praticados no mercado 

regional, conforme cotações de preços, obtendo-se os preços médios expressos na planilha abaixo: 

 

Acesso à internet banda larga, com no mínimo 28 megabits dedicado full e 11 megabits em modalidade compartilhada e 1 

(um) programa de Server de gerenciamento de rede e conteúdo para a Prefeitura Municipal de Chalé e suas Secretarias, 

 
VALOR MENSAL TOTAL: R$  (                        ).  
 
 
 
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos consignados no orçamento geral do 
Município na seguinte dotação orçamentária: Ficha e Fonte: 

 
      48-100 
 
A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 
 
A ordem de fornecimento para execução (ordem de compra), do objeto acima citado é da competência do Prefeito, ou 
Setor de Compras e Almoxarifado sua autorização. 
 
 
DO PAGAMENTO 
 

O pagamento será efetuado através de depósito bancário na conta do licitante vencedor, após a 
formalização e a apresentação da nota fiscal discriminativa do objeto, onde conste o "atestado" de 
recebimento, por parte do servidor ou comissão designada, ficando este pagamento condicionado 
a comprovação das condições de habilitação exigida na licitação. 
 

VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
Esta Secretaria sugere que o futuro contrato tenha vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, 
podendo este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido se assim for da vontade das partes, na conformidade do 
estabelecido na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
 
DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO. 
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O atraso que exceder ao prazo fixado para a prestação dos serviços, acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula cinco 
por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado; 
 
Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e 
contratuais, poderá ficar, pelo prazo  de  até  05  (cinco)  anos,  impedido  de  licitar  e contratar com a União, Distrito 
Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de: 

 Ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 

 Apresentação de documentação falsa para participação no certame; 

 Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 

 Não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

 Comportamento inidôneo; 

 Cometimento de fraude fiscal; 

 Fraudar a execução do contrato; 

 Falhar na execução do contrato. 
 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Esta Secretaria sugere que para que sejam consideradas habilitadas a contratar com o Município 
as empresas apresentem a seguinte documentação: 
 
Habilitação Jurídica 
 
 Cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de empresa individual; 

 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

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

 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; 

 
Habilitação Relativa à Regularidade Fiscal: 
 
 Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma licitante que irá faturar e entregar o 
objeto licitado; 

 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa da Dívida Ativa da União e 
Receita Federal) - este documento terá sua regularidade verificada pelo órgão licitante na internet; 
 

 Prova de Regularidade de débitos quando a dívida junto à Receita Estadual, da unidade de federação da sede da 
licitante; 
 

 Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal onde for sediada a empresa, com validade na data da 
realização da licitação; 

 

 Prova de Regularidade de Débitos previdenciárias (INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social) - este 
documento terá sua regularidade verificada pelo órgão licitante na internet; 

 Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço) demonstrando situação regular - 
este documento terá sua regularidade verificada pelo órgão licitante na internet; 
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 Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos; 

 

 CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
 

 Alvará de licença e localização e funcionamento expedido pela Prefeitura onde estiver 
localizada a Sede ou do escritório da empresa. 
 
Habilitação Técnica: 
 

 Termo de Autorização de SCM – Serviços de Comunicação e Multimídia em nome da 
licitante proponente, expedido pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). 
 

  declaração de, no mínimo três clientes da empresa, devendo ser pessoa jurídica de direito 
público, de forma atestar a boa conduta da empresa quanto ao fornecimento de serviços objeto do 
edital; 

 

 Atestado de visita técnica devidamente assinado por um representante da Prefeitura 
Municipal de Chalé, de que um representante devidamente credenciado pela licitante prestou 
visita técnica aos pontos onde serão instaladas a Internet, (vide locais para prestação do serviço 
presente no termo de referência). 

 

 A empresa deverá apresentar, através de DOCUMENTO, sua identificação única e global 
ASN (Autononomus System number), possibilitando a implementação de redundância do acesso 
à internet com 02 (dois) ou mais provedores, aumento a disponibilidade dos serviços prestados. 

 

 Relação de 8 (oito) IPs fixos válidos na rede mundial de computadores, a serem atribuídos 
aos pontos de acessos conforme demanda da Prefeitura. 
 
PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Sugere-se ainda que as Propostas de Preços deverão ser datilografadas ou impressas, em uma 
via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da 
empresa, em língua portuguesa, em moeda corrente nacional, com clareza, sem alternativas, 
emendas, rasuras, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não 
acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo a administração ou não impedirem a 
exata compreensão de seu conteúdo. Devendo conter ainda:                           
 Especificação clara e detalhada dos itens, com indicação de sua respectiva marca modelo e origem; 

 

 Razão Social, endereço, CNPJ/MF, telefone, fax e endereço eletrônico, se tiverem, da 
empresa proponente, bem como nome completo do responsável pela assinatura do contrato; 
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 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada 
para a entrega dos envelopes; 
 

 Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas diretas e 
indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, frete e 
demais despesas com transporte até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam 
recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação;  
 

 Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os unitários, e 
os expressos em algarismos e por extenso serão considerados os expressos por extenso. 
 

 As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 
propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta 
licitação. 
 
CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Os serviços deverão ser prestados com o máximo zelo, devendo a prestadora dos serviços atender aos chamados da 
Administração sempre que solicitado, devendo ainda: 
 
- Fornecer serviços de IP dedicado para acessos permanentes para conexão desta Prefeitura à rede mundial – 
Internet, pelo período de 12 meses; 
 
- Prover suporte técnico e manutenção de todo o serviço, durante o período contratual; 
 
- Disponibilizar no mínimo 8 ( oito) endereços IP válidos e contíguos; 
 
- Disponibilizar serviço de DNS secundário; 
 
- Suportar o protocolo SNMP v2c no(s) equipamento(s) fornecidos(s); 
 
- Fornecer usuários e senhas para acesso ao roteador via SSH e/ou Web, com permissão de visualização das 
configurações e estatísticas; 
 
- Responder aos chamados abertos no prazo máximo de 2 horas a contar da abertura do chamado e resolver, em até 
6 horas a contar da abertura, os chamados abertos.  
 

- Os serviços deverão ser prestados de forma a disponibilizar, também: 

 

a) Possibilidade de criação de senha de acesso à internet para cada usuário da Prefeitura Municipal de Chalé e 
suas Secretarias; 

 

 
- A empresa vencedora do certame deverá disponibilizar com suporte (sem custos extras) um servidor com software 
(na sede da Administração) para controle de distribuição de pontos, usuários e grupos, controle de sites acessados, 
controle de banda, dentre outros controles exigíveis pela Administração. 

 
- A banda contratada será entregue na sede da prefeitura, devendo a empresa vencedora conectar os PONTOS DE 
ACESSO, devidamente especificados nos LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS a sede da Prefeitura através 
de rede links privados com banda mínimas especificadas na lista de locais a serem instalados. 
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- Todas as Secretarias do Município, no prédio da Prefeitura ou fora dela deverão estar interligadas. 
 

- O prazo de início dos serviços é de até 03 (três) dias a contar do primeiro dia útil posterior à data de assinatura do 
Contrato. 

 
A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, encarregada de 
acompanhar os serviços prestando esclarecimentos solicitados atendendo as reclamações formuladas. 
 
DOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
As solicitações por demanda de instalações posteriores poderão ocorrer futuramente, uma vez que alguns 
departamentos públicos são locados e pode ocorrer transferência de endereço. Algumas Secretarias podem solicitar 
novas instalações que não estão citadas abaixo, ficando sob a responsabilidade da empresa vencedora, atender a 
demanda dentro da capacidade solicitada no objeto. Os custos referente as novas instalações, mudanças de 
endereço, atualização de equipamentos ou tecnologia de acesso deverão ocorrer totalmente por conta da empresa 
contratada. 
 
Segue abaixo lista com os Órgãos e Unidades Integrantes com os respectivos endereços para instalação da internet: 
 
 
 

   1-PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ 
    AV CEL JOSE MARIA GOMES, 139, CENTRO 
 
     2-UNIDADE BASICA DE SAÚDE 
     RUA GIL PEREIRA ALVIM, 74, CENTRO 

 

     3- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
     TRAVESSA JOAQUIM GERMANO DOS SANTOS, 08, CENTRO 
 
     4- CRAS / BOLSA FAMÍLIA 
     AV. CEL. JOSÉ MARIA GOMES, CENTRO 
 
     5- SECRETARIA VIGILANCIA SANITÁRIA 
     AV CEL JOSE MARIA GEMES, 139 FUNDOS, CENTRO 
 
     6- E. M. MANUEL ELIAS DE SOUZA 
     RUA INTENDENTE BRASIL, 144, CENTRO 
 
     7- CIA POLÍCIA MILITAR 
     RUA OSVALDO FULANETE, 65, CENTRO 
 
     8-TELE CENTRO COMUNITÁRIO 
     RUA ORLANDINA SATLHER, CENTRO 
 
     09– SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
     RUA ORLANDINA SATLHER 
 
     10-PRAÇA  PRINCIPAL 
     AV. CEL. JOSÉ MARIA GOMES 

 
 

DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Chalé, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento da 
Nota Fiscal ou Fatura, diretamente no setor de compras da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem 
Bancária em conta corrente indicada pela contratada. 
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A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura documento em papel timbrado da empresa 
informando a Agência do Banco 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. 
 
Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua 
reapresentação.  
 
 
 

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. 

 
Chalé/MG, 05 de Maio de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

Katia Silva Schimith 
Pregoeira 
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ANEXO IX 

 

ENDEREÇO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET: 

 

 
   1-PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ 
    AV CEL JOSE MARIA GOMES, 139, CENTRO 
 
     2-UNIDADE BASICA DE SAÚDE 
     RUA GIL PEREIRA ALVIM, 74, CENTRO 

 

     3- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
     TRAVESSA JOAQUIM GERMANO DOS SANTOS, 08, CENTRO 
 
     4- CRAS / BOLSA FAMÍLIA 
     AV. CEL. JOSÉ MARIA GOMES, CENTRO 
 
     5- SECRETARIA VIGILANCIA SANITÁRIA 
     AV CEL JOSE MARIA GEMES, 139 FUNDOS, CENTRO 
 
    
     6- E. M. MANUEL ELIAS DE SOUZA 
     RUA INTENDENTE BRASIL, 144, CENTRO 
 
     7- CIA POLÍCIA MILITAR 
     RUA OSVALDO FULANETE, 65, CENTRO 
 
     8-TELE CENTRO COMUNITÁRIO 
     RUA ORLANDINA SATLHER, CENTRO 
 
     09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
     RUA ORLANDINA SATLHER 
 
     10-PRAÇA  PRINCIPAL 
     AV. CEL. JOSÉ MARIA GOMES 
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