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EDITAL Nº 065/2021 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 113/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021 

   
 

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação multimídia 

(SCM) com fornecimento de internet FUUL DUPLEX, para atender diversas Secretarias do 

Município de Grão Mogol/MG, no valor total estimado de R$ 385.358,64 (Trezentos e oitenta 

e cinco mil trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). 

 

 APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: Dia 

14/10/2021 A PARTIR DAS 08h (oito horas). 

 

 ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: Dia 14/10/2021 

A PARTIR DAS 08h30 (oito horas e trinta minutos). 

 

 LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Sala de Reuniões da Prefeitura situada 

na Rua Geraldo Avelino, nº 60, Centro, Grão Mogol/MG. 

 

CONSULTAS AO EDITAL: na sala de licitações das 07h (sete horas) às 12h (meio dia), e de 

14h (quatorze horas) às 17h (dezessete horas), de segunda à sexta-feira, na Rua Geraldo Avelino, 

nº 60, Centro, Grão Mogol/MG, e-mail: licitacao@graomogol.mg.gov.br. 

 

ESCLARECIMENTOS: na sala de licitações das 07h (sete horas) às 12h. (meio dia), e de 14h 

(quatorze horas) às 17h (dezessete horas), de segunda à sexta-feira, na Rua Geraldo Avelino, nº 

60, Centro, Grão Mogol/MG, e-mail: licitacao@graomogol.mg.gov.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitacao@graomogol.mg.gov.br
mailto:licitacao.prefeituraromao2017@gmail.com
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Aos Senhores Licitantes, 

 

 

  

Informamos que, para agilizarmos a fase de lances da licitação para registro de preços para 

Contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação multimídia (SCM) com 

fornecimento de internet FUUL DUPLEX, para atender diversas Secretarias do Município de Grão 

Mogol, deverá ser preenchida a proposta para importação dos valores que encontra-se no arquivo 

enviado a parte do edital (formato Excel). 

 

Assim, aquelas empresas que retirarem o edital pelo sítio oficial da prefeitura municipal, deverão 

entrar em contato com o pregoeiro, pelo e-mail licitacao@graomogol.mg.gov.br, para 

receberem a proposta para preenchimento e importação no formato Excel. 

 

Ao realizar o preenchimento da proposta em formato Excel, a Licitante deve atentar aos 

seguintes passos: 

 

1) Para preenchimento no computador: 

O Arquivo encontra-se protegido, devendo ser preenchido somente os campos: CNPJ, Razão 

Social, Valor Unitário e Marca; 

Obs.; Não esqueça de preencher a planilha de dados da licitante, onde contempla os contatos 

futuros com a mesma; 

 

2)   Posteriormente ao preenchimento da proposta, a mesma poderá ser apresentada em CD-ROM e 

/ ou “pen drive” para importação com sucesso para o sistema de pregão, agilizando assim a fase de 

lances. (Gentileza utilizar o arquivo enviado e não alterar o formato quando salvar; não fazer um 

arquivo novo, nem mesmo modificar o nome salvo quando baixar, pois assim não será possível a 

importação p/ o sistema). 

  

Qualquer dúvida estamos a disposição para maiores esclarecimentos. 

  

Att. 

 

  

Jerry Moreira Dias Junior.    

Pregoeiro 
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EDITAL Nº 065/2021 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 113/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021 
 

PREÂMBULO 

 

O MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL/MG, com sede na Rua Geraldo Avelino, nº 60, Centro, 

nesta cidade de Grão Mogol/MG, CNPJ 20.716.627/0001-50, torna público a abertura do 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NO  113/2021, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 

055/2021, do tipo MENOR PREÇO NA FORMA DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL 

NO LOTE ÚNICO, Regido pela Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Decretos Municipais 

025/2021 e 026/2021, Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93, Lei Complementar nº 123/2006, e suas 

alterações.  
 

Os trabalhos serão conduzidos pelos funcionários da Prefeitura Municipal de Grão Mogol/MG, 

Pregoeiro Oficial: Jerry Moreira Dias Junior; Equipe de Apoio: Maria Aline Vieira de Souza, 

Eliane Oliveira Porto. 

 

APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: Dia 14/10/2021 A 

PARTIR DAS 08h (Oito horas); 

 

ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: Dia 14/10/2021, ÀS 

08h30min (Oito horas e trinta minutos); 

I - OBJETO 
Contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação multimídia (SCM) com 

fornecimento de internet FUUL DUPLEX, para atender diversas Secretarias do Município de Grão 

Mogol/MG, no valor total estimado de R$ 385.358,64 (Trezentos e oitenta e cinco mil trezentos e 

cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). 

II - ÁREA SOLICITANTE 

Secretaria Municipal de Administração e Governo dentre outras. 

 

III - CONSULTAS AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS: 

1- Cópia deste instrumento convocatório estará disponível, e poderá ser obtida pelos interessados 

na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Grão Mogol, das 08h (oito horas) às 12h (meio 

dia), e de 14h (quatorze horas) às 17h (dezessete horas), de segunda à sexta-feira, na Rua Geraldo 

Avelino, nº 60, Centro, Grão Mogol/MG, pelo E-mail: licitacao@graomogol.mg.gov.br, ou pelo 

site oficial da prefeitura: www.graomogol.mg.gov.br e permanecerá afixada nos quadros de avisos 

localizados no hall da sede da Prefeitura. 

2- Os esclarecimentos serão efetuados pelo Pregoeiro através do e-mail 

licitacao@graomogol.mg.gov.br. 

 

IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

1- Poderão participar desta licitação microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas do 

mailto:licitacao@graomogol.mg.gov.br
http://www.graomogol.mg.gov.br/
mailto:licitação.prefeituraromao2017@gmail.com
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ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam às condições de habilitação estabelecidas no Título 

VI deste instrumento convocatório. 

1.1- Participarão da Sessão Oficial do Pregão Presencial os representantes efetivamente 

credenciados. 

2- Não poderá participar da presente licitação, a empresa: 

2.1 - suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração, ou declarada inidônea para 

licitar ou contratar com a Administração; 

2.2 - em consórcio1; 

2.3 - com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial. 

3- A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 

descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 

4- Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão 

consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução. 

 

V - CREDENCIAMENTO:  

1- Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao 

pregoeiro, no horário estipulado às fls. 01 deste edital, devidamente munidos de: carteira de 

identidade ou documento legal equivalente, documento que o credencie a participar deste 

certame - modelo do anexo II ou procuração por instrumento público ou particular, com 

firma reconhecida, através da qual lhe seja atribuído poderes para apresentar proposta, 

formular lances e praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao certame, em 

nome do licitante.  

2- O sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante deverá apresentar carteira de 

identidade ou documento legal equivalente e o respectivo Estatuto ou Contrato Social 

atualizado.  

3- O licitante ou seu representante deverá apresentar declaração de que cumprem plenamente 

os requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 

17.07.2002.  

4- O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo do Anexo II e, se não o fizer, 

deverão ser apresentados com todos os dados informativos contidos no modelo.  

5- O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao pregoeiro implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para 

realização das transações inerentes ao Pregão Presencial. 

6- APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO DE CUMPRIR 

PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

7-A COMPROVAÇÃO DE SE TRATAR DE MICROEMPRESA OU DE EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, PARA AS EMPRESAS QUE QUISEREM SE BENECIAR COM O 

QUE REZA A LEI COMPLEMENTA 123/2006, E SUAS ALTERAÇÕES, PODERÁ SER 

FEITA ATRAVÉS DO DOCUMENTO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

(ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), EMITIDO PELA JUNTA 

COMERCIAL, OU COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO JUNTO AO SIMPLES 

NACIONAL, OU CERTIDÃO SIMPLIFICADA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL, 

OU AINDA, PELO CARTÃO CNPJ. 

                                                
1 Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso 

concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, 

suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação da 

participação de empresas em “consórcio” neste certame.   
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VI - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO: 

 

1- Os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser entregues o pregoeiro na 

abertura da sessão pública deste certame, em envelopes distintos, colados e indevassáveis, contendo 

em sua parte externa, as seguintes informações: 

 

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 

 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE 

 

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021 

“PROPOSTA COMERCIAL” 

 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE 

       

VII - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

1- As licitantes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, em cópia reprográfica 

legível acompanhada dos respectivos originais ou cópia legível autenticada por cartório competente, 

com vigência plena até a data fixada para abertura dos envelopes “Documentação”: 

 

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

1.1.1- cédula de identidade do Sócio administrador; 

1.1.2- registro comercial, no caso de empresa individual; 

1.1.3- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 

1.1.4- inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

1.1.5- 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 o exigir. 

1.1.6- Declaração (ANEXO III) de que cumpre o que disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 

Constituição da República. 

 

1.2 - REGULARIDADE FISCAL: 

1.2.1- Prova de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

1.2.2- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 

apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (CND FAZENDA NACIONAL CONJUNTA); 

1.2.3- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
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mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado (CND 

ESTADUAL).  

1.2.4- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante 

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município, (CND 

MUNICIPAL);  

1.2.5- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal. 

1.3 - REGULARIDADE TRABALHISTA: 

1.3.1- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas conforme Lei nº 12.440/2011 e Resolução 

Administrativa TST nº 1470/2011, vigente na data de abertura da licitação (CNDT). 

(www.tst.gov.br); 

 

1.4 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

1.4.1- Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante 

proponente e datada de no máximo 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura das propostas; 

(http://rupe.tjmg.jus.br); 

 

1.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

1.5.1- Apresentar Licença, Certificado, Declaração ou documento(s) equivalente (s) na forma da lei, 

fornecido pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), dentro do prazo de validade, 

atestando que a licitante está autorizada a prestar serviços de comunicação multimídia (SCM);  

1.6- Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial dos documentos exigidos neste edital, 

desde que os respectivos originais sejam apresentados na reunião de abertura dos envelopes 

“documentação”; 

1.7- Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original 

a ser substituído por copia reprográfica autenticado ou tratar-se dos envelopes de licitantes 

desqualificadas; 

1.7.1- Após a fase de credenciamento, não se cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.  

1.8- Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos por qualquer tipo de 

protocolo; 

1.9- Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pela Comissão; 

1.10 Para efeito do item (1.9) considera-se vencida a fase de habilitação com a divulgação de seu 

resultado; 

1.11- Toda documentação solicitada deverá ser compatível com o CNPJ apresentado, não sendo 

permitido mesclarem de documentos; 

1.12- Os documentos apresentados que não tragam em seu bojo datam de validade, serão 

considerados válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias; 

1.13- Será aplicado à MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) E 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) os benefícios estabelecidos nas LC 

123/2006, LC 147/14 e Lei Municipal 151/2011. A Licitante deverá apresentar toda a 

documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da 

regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição; 

1.14- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

http://www.tst.gov.br/
http://rupe.tjmg.jus.br/
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do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. (Texto art. 43 § 1º LC 147/2014). 

1.15- A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, 

sendo facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

1.16- O Pregoeiro efetuará consulta ao site da Receita Federal para certificação sobre a regularidade 

da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), confirmando, ainda, a 

autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, 

para fins de habilitação. 

1.17- Os documentos exigidos neste instrumento convocatório deverão ser apresentados em original 

ou em cópia legível autenticada por cartório competente, com exceção dos extraídos pela internet. 

1.18- Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais 

sejam apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação. 

1.19- A apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto neste Item 

inabilitará a proponente. 

1.20- Na eventualidade da empresa licitante possuir filial, a documentação a ser apresentada deverá 

ser pertinente apenas à empresa matriz ou à empresa filial participante, ficando desde já ressaltado 

que a contratação se efetivará com a pessoa jurídica ofertante da documentação em comento. 

1.21- Havendo recolhimento centralizado do INSS, ou seja, abrangendo matriz e filiais, bastará à 

apresentação da CND referente à matriz. 

 

VIII - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

1- A proposta deverá ser apresentada em uma via, datilografada, ou em letra de forma, ou em letra 

cursiva, ou processada em computador; com identificação da empresa/proponente e assinada pelo 

seu representante legal, devidamente identificado e qualificado, dela constando obrigatoriamente: 

1.1- Indicação completa do objeto ofertado, com as especificações constantes do Anexo I, 

ONDE DEVERÃO CONSTAR OBRIGATORIAMENTE OS DADOS INDICADOS NO 

MODELO FORNECIDO, sob pena de desclassificação. 

1.2- Indicação do preço unitário do item expresso em numeral, sendo que o valor total/global dos 

itens será também expresso em numeral e se possível por extenso; 

1.3- Indicação do prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo, 60 (Sessenta) dias, a 

contar da data de apresentação da mesma; 

1.4- A empresa deverá apresentar sua proposta no Anexo I deste instrumento, ou utilizar modelo 

próprio, desde que contenha a mesma forma e todas as informações previstas no referido Anexo. 

2- Os preços deverão ser expressos em numeral e em moeda corrente do país. 

3- A apresentação da proposta por parte da Licitante significa pleno conhecimento e integral 

concordância com as Cláusulas e condições desta Licitação e total sujeição à legislação pertinente 

 

IX - PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 

1- Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 

licitantes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se 

aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta 

Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente 

credenciados. 

 

2 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

2.1- Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando-se o 

atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, 
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sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

2.2- O Pregoeiro classificará a proposta de menor preço e aquelas que tenham valores sucessivos e 

superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para que seus autores participem 

dos lances verbais. 

2.3- Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições definidas no subitem 

anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), 

para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 

propostas apresentadas. 

2.4- Será desclassificada a proposta que: 

2.4.1- não se refira à integralidade do item cotado; 

2.4.2- apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 

mercado, superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do 

disposto no § 3º do art. 44 e inciso I e II do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93; 

2.4.3- não cumpra prazos e demais exigências estabelecidas em diligências ou no edital.  

2.4.4- não atenda às exigências do instrumento convocatório ou das diligências.  

 

3- LANCES VERBAIS 

3.1- Aos licitantes classificados para participação na etapa de lances, será dada a oportunidade de 

nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos, a partir do autor da 

proposta classificada de maior preço aos demais e em ordem decrescente de valor. 

3.2- Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será 

realizado sorteio, para definir a ordem de apresentação dos lances. 

3.3- Apenas serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance registrado pelo 

Pregoeiro. 

3.4- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 

licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

 

4 - JULGAMENTO 

4.1- Para julgamento da proposta mais vantajosa, será adotado o critério de MENOR PREÇO NA 

FORMA DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL NO LOTE ÚNICO. 

4.2- Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital. 

4.3- O Pregoeiro, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas formais que 

não afetem o seu conteúdo. 

4.4- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, de acordo com os critérios 

estabelecidos neste edital, decidindo motivadamente a respeito. 

4.5- Caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço e o valor estimado da contratação. 

4.6- Se houver apenas uma oferta e desde que esta atenda a todos os termos do edital e que seu 

preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

4.7- Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 

verificação das condições de habilitação do licitante, e, assim, sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o respectivo 

licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual tenha apresentado 

proposta. 

4.8- A aceitabilidade será até os valores estimados a partir dos preços de mercado em vigentes na 
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data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que 

será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

5- Sendo aceitável a oferta de menor preço global, será aberto o envelope contendo a documentação 

de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições 

habilitatórias. 

6- Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro negociará com o proponente para 

que seja obtido melhor preço. 

6.1- Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

7- Da sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes, e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de 

Apoio e pelos licitantes.  

8- Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, o Pregoeiro 

devolverá aos licitantes, exceto aos vencedores, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO”. 

 

X- PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS: 

1- OS QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÕES AOS TERMOS DO EDITAL PODERÃO 

SER INTERPOSTOS POR QUALQUER PESSOA, PROTOCOLIZADAS NA SALA DE 

LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL, DAS 08h (OITO 

HORAS) ÀS 12h (MEIO DIA), E DE 14h (QUATORZE HORAS) ÀS 17h (DEZESSETE 

HORAS), DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, NA RUA GERALDO AVELINO, Nº 60, 

CENTRO, GRÃO MOGOL/MG OU PELO E-MAIL: licitacao@graomogol.mg.gov.br, A 

PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS ANTES 

DA DATA FIXADA PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS, DIRIGIDAS AO 

PREGOEIRO, QUE DEVERÁ DECIDIR SOBRE A PETIÇÃO NO PRAZO DE ATÉ 03 

(TRES) DIAS ÚTEIS (ART. 41, LEI Nº 8.666/93). 

1.1- Somente serão aceitas impugnações enviadas pelo e-mail, quando digitalizadas/escaneadas com 

assinatura do representante legal da solicitante. 

2- No final da sessão, os licitantes que quiserem recorrer deverão manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo único de 03 (três) dias úteis, a partir do dia 

seguinte à sua manifestação. 

2.1- Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão 

a correr do término do prazo do recorrente. 

2.2- Fica assegurada, dentro do prazo recursal, vista imediata dos autos. 

3- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso. 

4- Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

5- O provimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

6- Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob 

pena de não serem conhecidos: 

a) ser dirigido ao Prefeito Municipal de Grão Mogol, aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de 03 

(três) dias úteis, conforme estabelecido no item 02 deste título; 

b) ser dirigido ao Prefeito Municipal de Grão Mogol, nos casos de anulação ou revogação, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93; 

c) ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo razão 

social, CNPJ e endereço, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou 
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credenciado do licitante, devidamente comprovado. 

d) ser protocolizado na Sala de Licitações da Prefeitura, na Rua Geraldo Avelino, nº 60, Centro, 

nesta cidade de Grão Mogol/MG, ou remetidos para o E-mail: licitacao@graomogol.mg.gov.br. 

6- A decisão acerca de recurso interposto será comunicada a todos os licitantes via E-mail, e ainda, 

estará afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Grão Mogol e publicada no site do 

município. 

7- Não serão conhecidas as impugnações e os recursos interpostos após o respectivo prazo legal 

e/ou subscrito por representante que não comprove poder de representação legal. 

8- A Prefeitura não se responsabilizará por memoriais de recursos e impugnações endereçadas via 

postal ou por outras formas, entregues em locais diversos da Sala de Licitações da Prefeitura, e que, 

por isso, não sejam protocolizados no prazo legal. 

 

XI - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

1- Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, 

competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório. 

2- Impetrado recurso, depois de decidido, o Pregoeiro divulgará a decisão a todos os licitantes via 

postal, ou correspondência/comunicado em mãos, competindo à autoridade superior ADJUDICAR 

o objeto ao licitante vencedor e HOMOLOGAR o Procedimento Licitatório. 

 

XII - DO FORNECIMENTO: 

1- O objeto desta licitação deverá fornecido no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após o 

recebimento da ordem de serviços. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no 

comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) do 

servidor responsável pela ordem de serviço, sendo certo que, este procedimento licitatório gerará 

vigência pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.   

1.1- Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

1.1.1- Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

1.1.1.1- Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, 

mantidos o preço inicialmente contratado; 

1.1.2- Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

1.2- O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, uma vez verificado o atendimento integral 

da quantidade e das especificações contratadas.  

1.3- O Contratante reserva-se o direito de não aceitar a prestação dos serviços em desacordo com o 

previsto neste instrumento convocatório e seus anexos, podendo cancelar o contrato e aplicar o 

disposto no art. 24, inciso XI da Lei nº 8.666/93. 

 

XIII - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 

1- O setor competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar os objetos desta licitação será da 

Secretaria Municipal de Administração e Governo, observado o artigo 67, da Lei Federal 

no 8.666/93. 

2- Na ocorrência de atrasos no fornecimento, a Prefeitura poderá aplicar as penalidades previstas 

neste Edital. 

 

XIV - PAGAMENTO 

1- A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado está prevista e indicada no 

mailto:licitacao@graomogol.mg.gov.br
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processo pela LOA, com recursos próprios, sob os números:  

 
04.31.04.122.0002.2012.3339039000000.0100 Reduz       82-5; 04.32.04.123.0005.2015.3339039000000.0100 Reduz     117-1; 

12.11.113.122.0026.2030.3339039000000.0100 Reduz   247-0; 13.12.127.122.0039.2033.3339039000000.0100 Reduz   272-0; 

16.15.112.361.0019.2048.3339039000000.0100 Reduz   425-1; 16.15.112.361.0403.2049.3339039000000.0101 Reduz   461-8; 

16.15.212.361.0403.2060.3339039000000.0101 Reduz   575-4; 16.15.212.361.0403.2061.3339039000000.0101 Reduz   585-1; 

17.16.110.301.0014.2066.3339039000000.0102 Reduz   643-2; 17.16.210.122.0002.2074.3339039000000.0102 Reduz   728-5; 

17.16.210.301.0014.2075.3339039000000.0155 Reduz   740-4; 17.16.210.302.0015.2078.3339039000000.0155 Reduz   777-3; 

17.16.210.303.0050.2077.3339039000000.0159 Reduz   785-4; 18.17.108.122.0002.2084.3339039000000.0100 Reduz   855-9; 

18.18.208.244.0047.2096.3339039000000.0129 Reduz   992-0; 18.20.108.243.0009.2105.3339039000000.0100 Reduz 1126-6; 

19.18.118.542.0034.2110.3339039000000.0100 Reduz 1150-9; 19.18.120.608.0035.2112.3339039000000.0100 Reduz 1187-8; 

19.18.120.608.0035.2114.3339039000000.0100 Reduz 1193-2; 19.18.218.122.0034.2115.3339039000000.0100 Reduz 1199-1; 

19.18.218.122.0034.2115.3339039000000.0100 Reduz 1201-7. 
 

1.1- O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela 

Prefeitura Municipal de Grão Mogol/MG, por processo legal, através de fatura mensal, após 

apresentação da Nota fiscal acompanhada do comprovante de cumprimento do que contratado, e 

CND’s do CNDT, FGTS e INSS; 

2- Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento ficará suspenso até 

seu recebimento definitivo. 

2.1- Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

3- Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 

reajustamento de preços. 

4- Todos os documentos apresentados na fase de habilitação deverão encontrar-se com prazo de 

validade vigente na data do pagamento. Caso contrário, documento (s) atualizado (s) deverá (ão) ser 

reapresentado (s). 

5 – Os valores consignados no contratado serão reajustados após 12(doze) meses de vigência a 

contar da data de assinatura, utilizando-se o índice do IGP-M/FGV conforme legislação aplicável; 

 

6 - Os valores consignados no Contrato poderão ser alterados nos termos da alínea “d”, in3ciso II, 

do artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro, 

devendo o contratado manter sua proposta pelo período mínimo de 60(sessenta) dias após sua 

apresentação; 

 

7 – O reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser solicitado antes da remessa da ordem de 

fornecimento. 

 

8 - Para a solicitação e comprovação do reequilíbrio econômico-financeiro a Adjudicatária ou 

Contratada deverá: 

 

a) indicar o item para o qual pretende a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro, da 

forma que se encontra no Contrato, com descrição completa e número do item; 

 

b) apresentar nota(s) fiscal(is) emitida(s) em data próxima à apresentação da proposta e outra 

de emissão atual(data de solicitação do reequilíbrio econômico-financeiro); 

 

c) Indicar o valor que pretende receber a título de reequilíbrio econômico-financeiro; 
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d) Sem a apresentação das informações indicadas nas alíneas “a”, “b” e “c”, a solicitação de 

reequilíbrio econômico-financeiro não poderá ser analisada por falta de elementos essenciais. 

 

e)  O reequilíbrio econômico-financeiro será concedido mediante aplicação do percentual de lucro 

auferido na data de apresentação da proposta acrescido do valor atual de compra do produto, como 

determina o inciso XXI, do artigo 37 da  Constituição Federal. 

 

XV- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1- O contratado que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de fornecer o objeto 

desta licitação, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 

de licitar e contratar com o Município e será descredenciado dos sistemas de cadastramento a que 

estiver inscrito, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais 

cominações legais. 

2- Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas: 

2.1- 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso sobre o valor da proposta, até o 30º 

(trigésimo) dia, calculado por ocorrência; 

2.2- 20% (vinte por cento) sobre o saldo do valor da proposta, no caso de atraso superior a 30 

(trinta) dias, na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual; 

2.3- 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta, na hipótese da Empresa, injustificadamente, 

desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento 

contratual. 

3- As sanções previstas, face á gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após 

regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e 

da ampla defesa. 

4- O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo Município. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser 

paga pela Empresa por meio de depósito bancário na conta do Município, no prazo máximo de 03 

(três) dias úteis, a contar da data de notificação da aplicação da sanção. 

 

XVI - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1- Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

1.1- Anexo I: Termo de Referência; 

1.2- Anexo II: Locais de Atendimento e Instalação; 

1.3- Anexo III: Modelo de Planilha/Proposta Comercial (deverá ser apresentado no envelope 

PROPOSTA); 

1.4- Anexo IV: Modelo de Carta de Credenciamento e declaração de idoneidade (deverá ser 

apresentado fora dos envelopes, juntamente com os documentos do credenciamento); 

1.5- Anexo V: Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da 

Constituição da República Federativa do Brasil (deverá ser apresentado dentro do envelope 

DOCUMENTOS); 

1.6- Anexo VI: Declaração de Micro ou Pequena Empresa (deverá ser apresentado fora dos 

envelopes, juntamente com os documentos do CREDENCIAMENTO); 

1.7- Anexo VII: Minuta de Contrato. 

1.8- Anexo VIII: Modelo Declaração de Inexistência de Fato Superveniente e Impeditivo da 

Habilitação (deverá ser apresentado dentro do envelope DOCUMENTOS); 

2- O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 
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apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação ou 

inabilitação do proponente, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis 

e penais cabíveis, conforme Item XV deste Edital.  

3- A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante, ainda, será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão Presencial, assumindo como firme e 

verdadeira sua proposta e lances.  

4- Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a 

ser substituído por cópia reprográfica autenticada.  

5- Toda a documentação apresentada neste instrumento convocatório e seus anexos são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se 

omita em outro será considerado especificado e válido. 

6- O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante a 

tramitação do certame e em especial na Sessão do Pregão, e relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, 

destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme disposto no § 3° do 

art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93.  

6.1- Se houver solicitação de documentos em diligências, estes deverão ser apresentados em 

original ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos 

pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio. 

6.2- O não cumprimento, no prazo determinado, do que for solicitado na diligência poderá ensejar a 

inabilitação do licitante ou a desclassificação da proposta.  

7- A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e 

condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que 

disciplinam a matéria. 

8- A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a Prefeitura 

Municipal de Grão Mogol/MG. Revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 

derivadas de fato supervenientes comprovadas ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado para conhecimento dos 

participantes da licitação.  

9- O Município de Grão Mogol/MG, poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 

recebimento das propostas ou para sua abertura. 

10- Para atender a seus interesses, o Município de Grão Mogol/MG, reserva-se o direito de alterar 

quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites 

estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93.  

11-As decisões do Prefeito Municipal e do Pregoeiro serão publicadas no quadro de avisos do 

Município, podendo, quando for o caso, ser aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da Lei nº 

8.666/93. 

12- Fica eleito o foro da Comarca de Grão Mogol, Estado de Minas Gerais, como único para 

solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação. 

 

Grão Mogol/MG, 20 de Setembro de 2021. 

 

 

 

Jerry Moreira Dias Junior.                                                Maria Aline Vieira de Souza. 

Pregoeiro Oficial.                                              Equipe de Apoio. 
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Eliane Oliveira Porto. 

Equipe de Apoio. 
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ANEXO I                                                                                                  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 113/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021 

 

 

SINTESE: 

 

1- JUSTIFICATIVA DO PEDIDO 
 

A Administração necessita dos serviços de internet para atender às diversas Secretarias 

Municipais, como Educação, Saúde, Assistência Social, para viabilizar o atendimento à população, 

apresentação de projetos e solicitação de convênios, prestação de contas, e remessa de informações ao 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais-TCEMG, além de prestar suporte ao Setor de Licitações 

na conferência de documentos apresentados pelas Licitantes quando da participação em certames. 

 

A entrega de link dedicado deverá ocorrer através de fibra ótica, cabo ou rádio licenciado com 

garantia de fornecimento de velocidade mínima de 98%, e rede wireless, da borda da proponente até a 

unidade atendida. 

 

Em locais onde não existir a possibilidade em fibra ótica integralmente (FTTH), será 

considerado como alternativa: enlace de rádio de radiofrequências licenciadas (aquelas destinadas pela 

Anatel a serviços de telecomunicações). Cabe ainda a proponente comprovar o uso de tecnologia 

proposta em todo seu Backbone (da borda até unidade atendida). Exceto para atendimento as unidades 

situadas na zona rural, que poderá ser comprovada posteriormente na entrega dos serviços. 

 

A Prefeitura Municipal de Grão Mogol conta com várias gerencias, escolas, 

departamentos e órgãos onde por sua vez, todos estes necessitam do serviço de acesso a rede 

mundial de computadores (Internet) e trafego de dados LAN. 

 

As várias atividades administrativas que se desenvolvem no âmbito das várias 

Gerências Municipais tornaram-se hoje uma realidade causadora da total dependência quanto ao 

acesso à rede mundial de computadores - internet.  

 

Para sua produção diária, cumprimento de metas, dinâmica de rotinas de trabalho dentre 

outros, o acesso a esta rede mundial de computadores tornou-se indispensável e em muitos casos, 

insubstituível de modo que, para a prestação de um serviço público mais eficiente e dinâmico se faz 

necessário o dito acesso a esta rede mundial com um serviço eficiente, confiável e de qualidade. 

 

E mais, como uma das propostas de governo desta atual administração é investir em 

modernização e buscar cada vez mais utilizar-se de meios digitais para o cumprimento de suas 

metas e tarefas, quer seja para o acesso aos programas do Governo Estadual e Federal, quer seja 

para troca de comunicações, publicações de atos e um imenso número de serviços vários oferecidos 

na área da saúde e educação Tributos e, não menos importante, tem a missão de interligar todos  os 

órgãos deste município para que possam  ter condições de executar suas tarefas com qualidade e 
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eficiência e participar deste mundo cada vez mais on-line.  

Assim, a previsão inicial de contratação em muito foi superada já que a administração 

cresceu e ampliou consideravelmente suas instalações e estrutura física administrativa onde todas 

passaram a ser igualmente dependentes deste primordial serviço. Agora, nesta nova fase, pretende-

se fornecer acesso a internet mundial e ainda interligar as principais gerencias municipais a sede da 

Prefeitura para que, dentre outros, possa ser implementado novos serviços para consultas on-line e 

emissão de documentos e informações diretamente do web site institucional para facilitar o dia-a-

dia do servidor e maiormente da população. 

 

Dessa forma, é evidente que a Administração Municipal vem empenhando esforços 

neste projeto de ampliação de acesso aos serviços de internet e ainda a interligação através de rede 

de dados para as principais gerencias, pois visa propiciar às unidades componentes de todos o 

sistema municipal, oportunidades e condições de atuação de forma mais articulada e cooperativa. 

 

Por fim, de mais a mais, em um mundo em transformação onde a tecnologia é, cada vez 

mais um instrumento essencial de trabalho, a interação/interligação digital é o portal que marca o 

passado e o futuro da informação. Essa interligação traz um potencial inovador ímpar, pois a 

Prefeitura Municipal de Grão Mogol/MG poderá ampliar seus canais de comunicação ao interligar 

estas gerencias e órgãos ao seu banco de dados locado no prédio da sede da prefeitura.  

 

2- OBJETO DA CONTRATAÇÃO  

Contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação multimídia (SCM) com 

fornecimento de internet FUUL DUPLEX, para atender diversas Secretarias do Município de Grão 

Mogol/MG, no valor total estimado de R$385.358,64(trezentos e oitenta e cinco mil trezentos e 

cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), como abaixo indicado: 

 

Item Qtde Unid 

 

Descrição Serviços 

 

V. Unit. V. Total 

01 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA VELOCIDADE 100MB. VIA FIBRA OPTICA 

PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL-SEDE. 

2.933,33 35.199,96 

02 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 40 MB. VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS 

ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 

1.023,33 12.279,96 

03 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 40 MB. INTERNET VELOCIDADE 40MB VIA 

FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA 

SECRETARIA DE SAÚDE. 

1.023,33 12.279,96 

04 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMIDIA 20 MB. INTERNET VELOCIDADE 20 MB VIA 

RÁDIO LICENCIADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA 

ESCOLA DOS VALES DAS CANCELAS. 

620,00 7.440,00 

05 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20 MB VIA 

RADIO LICENCIADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 

PSF VALES DAS CANCELAS. 

620,00 7.440,00 

06 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20 MB. INTERNET VELOCIDADE 20 MB VIA 

FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 

CENTRO ODONTOLÓGICO. 

523,33 6.279,96 

07 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20 MB VIA 

FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PSF 

VILA NOVA. 

523,33 6.279,96 

08 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20 MB. INTERNET VELOCIDADE 20 MB VIA 

FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO VEIRO 

523,33 6.279,96 
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MUNICIPAL. 

09 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20 MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA 

FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA 

ACADEMIA DA SAÚDE. 

523,33 6.279,96 

10 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA 

FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA 

FARMÁCIA POPULAR. 

523,33 6.279,96 

11 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA FIBRA 

ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA HOSPEDARIA. 

523,33 6.279,96 

12 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA 

FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PSF 

BANDEIRANTES. 

523,33 6.279,96 

13 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA FIBRA 

OPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DE 

ACOLHIMENTO. 

523,33 6.279,96 

14 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20 MB VIA 

FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PRÉ-

ESCOLAR. 

523,33 6.279,96 

15 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA 

FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA 

DA CULTURA. 

523,33 6.279,96 

16 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA 

FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS. 

523,33 6.279,96 

17 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA 

FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR 

IDENTIFICAÇÃO. 

523,33 6.279,96 

18 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA 

FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CAPS 

523,33 6.279,96 

19 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA 

FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO IEF 

ESCRITÓRIO. 

523,33 6.279,96 

20 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA 

FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER ATIVIDADES DO IMA. 

523,33 6.279,96 

21 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20 MB VIA 

FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PSF 

BOM GOSTO. 

523,33 6.279,96 

22 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20 VIA FIBRA 

ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CRECHE. 

523,33 6.279,96 

23 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA 

FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA 

EMATER. 

523,33 6.279,96 

24 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA 

RÁDIO LICENCIADO OU FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS 

ATIVIDADES DO PSF VILA SITIO. 

820,00 9.840,00 

25 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 40MB. INTERNET VELOCIDADE 40MB VIA 

FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA 

SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

653,33 7.839,96 

26 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20 MB VIA 

FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 

523,33 6.279,96 

27 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA 

RÁDIO LICENCIADO OU FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS 

ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE VILA SITIO. 

820,00 9.840,00 
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28 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA 

RÁDIO LICENCIADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 

PSF PALMITAL. 

820,00 9.840,00 

29 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA 

FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER ATIVIDADES DO CODEMA. 

523,33 6.279,96 

30 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA 

FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS. 

523,33 6.279,96 

31 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA 

FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SIAT. 

523,33 6.279,96 

32 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA 

RÁDIO LICENCIADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA 

ESCOLA MUNICIPAL DO PALMITAL. 

820,00 9.840,00 

33 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20 MB VIA 

FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 

CONSELHO. 

523,33 6.279,96 

34 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA 

RADIO LICENCIADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA 

ESCOLA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE. 

820,00 9.840,00 

35 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA 

RÁDIO LICENCIADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PSF 

DO VISTA ALEGRE. 

853,33 10.239,96 

36 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20 MB VIA 

RÁDIO LICENCIADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 

PSF BOCAINA. 

820,00 9.840,00 

37 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA 

RADIO LICENCIADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA 

ESCOLA MUNICIPAL DA BOCAINA. 

820,00 9.840,00 

38 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA 

FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SALA 

DO EMPREENDEDORISMO. 

523,33 6.279,96 

39 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE VIA RADIO 

LICENCIADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA 

MUNICIPAL DA CABEÇADA. 

953,33 11.439,96 

40 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA 

FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 

RODOMERCADO. 

523,33 6.279,96 

41 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA-20MB, 20MB-INTERNET VELOCIDADE 20MB 

VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 

523,33 6.279,96 

42 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA 

FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 

523,33 6.279,96 

43 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA 

FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 

TELECENTRO. 

523,33 6.279,96 

44 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20 MB VIA 

RÁDIO LICENCIADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES AS 

ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SAPÉ. 

1.376,67 16.520,04 

45 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20 MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA 

RADIO LICENCIADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 

IEF- ESCRITÓRIO RURAL. 

843,33 10.119,96 

46 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 

MULTIMÍDIA 20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA 

RADIO LICENCIADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 

820,00 9.840,00 
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PSF BARROÇÃO. 

VALOR TOTAL 385.358,64 

  

3- DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO  

3.1- Destaque-se que não se trata de contratação de serviços de internet Banda Larga compartilhada 

(garantia de banda de 20/30%), mas sim, de internet em circuito dedicado e com garantia mínima de 

99% da banda contratada tanto para Download quanto para Upload. Trata-se de serviço 

diferenciado dos utilizados por usuários domésticos e específicos para ambientes coorporativos e de 

alto tráfego de dados.  

3.2- Para todos os pontos a serem contratados estes, descritos no Anexo I, devem possuir  IP - 

Internet Protocolo - Público. Não será aceito IP dinâmico ou IP da rede local da empresa 

Proponente. Tal exigência visa atender a demanda de trabalhos administrativos que serão efetivados 

via TS - Terminal Server dentre outras demandas e aplicações necessárias. 

3.3- A empresa interessada em participar do certame deverá apresentar sua proposta visando atender 

o objeto desta contratação utilizando Fibra Óptica a solução que esta administração julga 

atualmente ser a melhor disponível no mercado tecnológico para o seguimento. 

3.4- A proponente poderá efetivar estes serviços por quaisquer equipamentos de Fibra Óptica, 

observando a  obrigatoriedade de utilizar soluções devidamente homologados e reconhecidos pela 

Agencia Nacional Reguladora para o seguimento, ANATEL - Agencia Nacional de 

Telecomunicações - apresentando obrigatoriamente a licença SCM - Serviço de Comunicação 

Multimídia - outorgada pela mesma em nome da empresa que ora se propõe a participar do certame. 

3.5- O município não pagará aluguel ou similar pela utilização do acesso devendo o proponente 

fazer sua planilha de trabalho vislumbrando todas as despesas que por ventura possa ter, como por 

exemplo, licença junto a CEMIG para lançamento de cabos sob postes, dentre outras possíveis. 

3.6- Todas as despesas com licenças, contratação de pessoal, lançamento de cabos, etc correrão por 

conta exclusiva do proponente, não gerando custo algum sob a vigência do contrato. 

3.7- A interligação dos locais externos, terá velocidade de 100MB e sendo ainda independente da 

velocidade contratada para acesso Internet. O Serviço consiste ainda em: 

a) Disponibilização em comodato dos equipamentos necessários para o pleno funcionamento dos 

serviços; 

b) Instalação e configuração dos equipamentos; 

c) Configuração de VLANs para os Serviços que serão aplicados na Rede Privada; 

d) Manutenção de todos os serviços e a rede Privada; 

3.8- Importante frisar que, os custos devem abranger a utilização de todos os equipamentos 

necessários à comunicação, tais como modems, roteadores, etc, e até mesmo linhas de transmissão 

de dados que venham a ser necessárias. Os custos envolvidos na sua implantação (tais como 

alocação de profissionais, instalação dos equipamentos, etc.) deverão estar inclusos na taxa de 

instalação do respectivo link e interligação das gerencias/órgãos externos. Os custos pelo uso destes 

equipamentos ou linhas, e sua manutenção, devem estar compreendidos no valor da mensalidade do 

respectivo link. A substituição dos equipamentos em caso de problemas é de inteira 

responsabilidade da contratada. 

3.9- O serviço de instalação deverá incluir instalação e fornecimento de qualquer equipamento 

necessário para a interligação, inclusive roteadores  modens. 

 

5- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO  

5.1- As especificações consistem em: 

5.1.1- Tipo de conexões, atendimento e equipamentos a serem utilizados: 

a) Serviço de instalação, configuração e conexão IP dedicado para acesso à Internet na velocidade 
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mínima de 98% do total contratado, full duplex, com possibilidade de Upgrade, com ligação através 

de Rede fibra ótica para a sede da Prefeitura e demais setores, circuito dedicado de comunicação de 

dados 24 (vinte e quatro) horas por dia 07 (sete) dias da semana, incluindo suporte técnico 7 (sete) 

dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia; 

b) Serviço de instalação, configuração e acesso á Internet através de link via rádio licenciado, 

Wireless, com roteamento local em frequência 2.4 GHZ ou 5.8 GHZ, segurança de criptografia 

WEP/WAP/WAP2. 

5.1.2- O Enlace Físico entre a Prefeitura Municipal de Grão Mogol/MG e o backbone da Contratada 

será por meio da seguinte tecnologia: 

a) Link Internet com IP dedicado, entregue na forma de uma conexão via Fibra ótica, para a sede da 

Prefeitura e via Wireless 2,4 GHZ ou 5.8 GHZ nos demais setores que não puderem ser atendidas 

com fibra ótica, com uma porta Ethernet, padrão RJ-45, sendo que nesta ultima hipótese deverá ser 

entregue um módulo adaptador ou conversor para Ethernet, padrão RJ-45; 

b) A conexão deverá interligar a Prefeitura ao POP do backbone da Contratada ligado na Internet, 

sem utilização de redes intermediárias, sendo dedicada, com gerencia e distribuição pela prefeitura, 

com banda de passagem de no mínimo 98% do total contratado. 

c) A Contratada não poderá bloquear, limitar ou filtrar de forma alguma o tráfego de entrada ou de 

saída do link, exceto por solicitação expressa do Contratante; 

d) O link de acesso deverá possuir regras de segurança estabelecidas conforme determinação do 

Município de Grão Mogol/MG;  

e) As regras deverão ser implementadas e gerenciadas no roteador da Contratada. 

5.2- A fim de garantir um "throughput" compatível com a banda de passagem do enlace contratado, 

a interligação externa do POP da Contratada, deverá atender aos seguintes requisitos: 

a) Interligação a "Backbones Nacionais" - O PROVEDOR deverá possuir canais dedicados, 

interligando-o diretamente a, pelo menos, dois dos principais Sistemas Autônomos (Autonomous 

Systems) nacionais, como, por exemplo, OI etc. 

b) Fornecimento de Endereços IP - A Contratada deverá dispor de pelo menos 04 (quatro) endereço 

IP válido na Internet (não será aceito endereço IP reservado, nem a utilização de "proxies" 

transparentes, "policy routing" ou de NAT de qualquer natureza), a fim de permitir a conexão 

efetiva da Prefeitura Municipal de Grão Mogol/MG à Internet Mundial. O endereço IP fornecido 

não poderá estar inscrito em nenhuma lista de bloqueio de "spam" em tempo real (RBL ou 

DNSRBL). 

c) Configuração de equipamentos - Será realizado pela própria contratada nos seus próprios 

equipamentos, para disponibilizar o serviço nos diversos Setores da Prefeitura objeto desta 

licitação. 

e) Monitoração de Tráfego - A Contratada deverá disponibilizar aplicativo para acesso através de 

interface Web que permita a monitoração de tráfego "on-line" no enlace e informações sobre 

performance e ocupação dos links, para acesso em tempo real, com possibilidade de gráficos, 

históricos que demonstrem as tendências e os horários de maior/menor utilização com resumo de 

tráfego de saída e de entrada semanal, mensal e anual.  

5.3- A Contratada deverá dispor de um Centro de Operações de Rede (Network Operation Center) 

que permita: 

a) Restabelecimento do Circuito em um prazo máximo de 04 (quatro) horas, após a comunicação da 

interrupção;  

b) Comunicação de inoperâncias e de incidentes de segurança através de telefone franqueado, com 

atendimento na língua portuguesa em horário comercial. 

c) Comunicar com antecedência de 05 (cinco) dias, quando necessária, a visita de funcionários que 

executarão os serviços de manutenção preventiva ou corretiva nas instalações do Contratante. 
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d) Garantir a disponibilidade dos recursos alocados para a prestação do serviço durante a vigência 

do contrato. 

e) Prestar todos os serviços de manutenção corretiva, assegurando o padrão necessário de 

transmissão, bem como a aplicação de correções e de "patches" de segurança, exceto nos bens de 

propriedade da CONTRATANTE. 

f) Ter técnico contratado pela empresa ou por terceirizada para suporte imediato (representante), e 

escritório de suporte, com endereço fixo na cidade de Grão Mogol/MG. 

5.4- A Contratada deverá garantir um nível de qualidade de serviço que garanta os seguintes 

padrões de desempenho:  

a) Latência média no backbone 03 MS; 

b) Disponibilidade mínima da rede 99%. 

c) Perda máxima de pacote 1%. 

d) Banda mínima sustentada da conexão equivalente a 99% da banda passante. 

5.5- O atendimento para normalização de eventuais paralisações do serviço deverá ser realizado 07 

(sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia. 

5.6- O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 01 (uma) hora contado a partir da 

solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Grão Mogol/MG; 

5.7- O prazo máximo para reativação do serviço não poderá ultrapassar 04 (quatro) horas, contado a 

partir do início do atendimento;  

5.8- Entende-se por início do atendimento à hora de chegada do técnico na Prefeitura ou a 

constatação de intervenção do técnico nos equipamentos. 

5.9- Entende-se por término do atendimento o momento a partir do qual o serviço contratado estiver 

em perfeita condição de funcionamento. 

 

5.10- Da Instalação: 

a) A Contratada deverá executar a instalação, e disponibilizar o serviço de conexão IP Dedicado, 

num prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a partir da assinatura do contrato. 

b) Os equipamentos necessários à conexão devem ser acondicionados em gabinete ou "rack", com 

alimentação de 110 V. Os equipamentos da Contratada poderão ser instalados em "rack" da 

Contratante observados a compatibilidade e disponibilidade. Em caso contrário a Contratada deverá 

prover ou alocar recursos próprios necessários à adequação ou compatibilização (rack, gabinete e 

roteador). 

c) Os equipamentos já pertencentes, tais como Kit antenas, fibra óticas, PCs e cabeamentos do 

Município poderão ser utilizados pela Contratada, para a viabilização do objeto do contrato.  

d) Os equipamentos de enlace para cobrir a área da Contratante, tais como enlaces e distribuição 

deverão ser emprestados pela empresa contratada, sob comodato até o fim do contrato com a 

contratada.  

5.11- O Contratante responsabilizar-se-á pela infraestrutura elétrica e pelo espaço físico, necessários 

à execução dos serviços.  

5.12- Se o Contratado não puder atender a solicitação do contratante, para a referida prestação de 

serviços, o contratante convocará os demais licitantes, obedecendo a ordem de classificação. 

5.13- Especificações dos equipamentos a serem utilizados: 

5.13.1- Na sede da Prefeitura a rede deverá entrar em Via Fibra ótica, e ser convertida em rede de 

par trançado (RJ 45) Mídia Ethernet; 

5.13.2- Sistema de recepção com fibra ótica nas seguintes especificações mínimas: 

 
 

 

FONTE 

 

Entrada: 100-240V  ~ 50/60 Hz 

Saída: 12 Vdc ~ 1,5 A 
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Consumo: 8 a 12 W 

 

 

 

 

 

 

 

INTERFACES GPON 

1 Conector SC/APC 

Sistema óptico classe B+ 

Receptor APD e transmissor DFB 

GPON TX  

1.244 Gbps upstream, comprimento de onda de 1.310 nm 

Potência do Sinal +0,5a + 5,0 dBm 

GPON RX 

2.488 Gbps downstream, comprimento de onda de 1.490 

nm 
Sensibilidade de recepção máxima  – 8 dBm 

Sensibilidade de recepção Mínima – 27 dBm 

 

 

INTERFACES ETHERNET 

4 Portas Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE -T 

Ethernet) Conectores RJ-45 

Auto MDI/MDIX 

Autonegociação 

INTERFACES USB 1 Porta USB (conector USB padrão tipo A) 

 

INTERFACES WIRELESS 

Duas antenas internas 

Compatível com IEEE 802.11 b/g/n 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PADRÕES SUPORTADOS 

Compativel com ITU-T G.984 

Compatível com IEEE-802.3 Ethernet 

Compatível com IEEE-802.1 q/p VLANS 

Compatível com IEEE-802.3u Fast Ethernet 

Compatível com IEEE-802.3 ab 1000BASE-T 

 
GPON 

ITU-T G.984 (GPON) 

32 T-CONTS por dispositivo 

32 GEM Ports por dispositivo 

Ativação com descobrimento automático de SN e senha 

em conformidade com ITU-T 

 

G.984.3 

Decodificação AES-128 com geração de chave e 

comutação 

FEC (forward Error Correction) 
Suporte a Multicast GEM Port 

Mapeamento de GEM Ports em T-CONTS com 

programação baseada em fila de prioridade 

 

QOS 

Ethernet bridging/Switching por IEEE-802.1D/802.1Q 

Traffic Shaping – Gerenciamento de Bnada e Limitação 

de velocidade 

QoS com suporte a IEEE 802.1p + DSCP 

Oito classes de tráfego com 802.1p 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VLANS 

VLAN tagging/untagging 

VLAN stacking (Q-in-Q) 
VLAN switching  

Mapeamento de SSID em VLAN 

 

IPTV 

IGMP multicast 

IGMP snooping 

Suporte a VLAN 
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PROTOCOLOS SUPORTADOS SWITCHING  

802.3x Flow control 

Aprendizado automático de endereços MAC 

Número ilimitado de entradas de endereços MAC para 

fluxos configurados via OMCI 

Suporta até 4096 entradas de endereço MAC para fluxos 

configurados no Modo RG. 

Suporte a tempestade de broadcast 

Autenticação 802.1x 

FTP, TFTP 
TELNET 

HTTP 

SSH 

 

ROTEAMENTO IP E FIREWALL 

Cliente PPPoE 

NAT/NAPT 

Encaminhamento de porta (Port forwarding) 

Servidor DHCP e Cliente DHCP 

Servidor DNS 

 

 
 

 

 

 

 

 

SUPORTE A VOZ 

SIP 

SIP-PLAR 
MGCP 

5 REN por linha 

Code de voz: G.711 (u-law e A-law), G.726, G.729B 

Cancelamento de eco 

Detecção de Atividade de Voz (VAD) 

Inserção de Ruído de Conforto (CNI) 

Diversas classes de serviços 

Identificador de chamada 

Chamada em espera 

Encaminhamento 

Transferência de chamadas, etc 
 

T.30 e T.38 Fax 

G.711 fallback para FAX 

Configuração IP estático ou cliente DHCP 

 

 

 

 

SUPORTE A WIRELESS 

MiMo 2 x 2 

Antena Interna: 5 dBi 

Potência máxima Tx – 25 Dbm eirp (316 Mw) 

Número Máximo de clientes: 16 por SSID 

Suporte até 4 SSID 

Mapeamento de SSIDs para VLANS: 1:1 

WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK (AES, TKIP) 

802.1x 

Suporte a 64 bit e 128 bit WEP 
Filtro de endereço MAC  

 

 

GERENCIAMENTO 

 

OMCI 

Web UI 

CLI 

SNMP 

 

 

 

EMISSÃO DE SEGURANÇA E OUTROS 

 

ANATEL 

CE 

UL 

FCC Part B 
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5.14- O início da prestação de serviços como fornecimento da internet, deverá ser iniciado em até 05 

(cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços expedida pelo 

Departamento de Compras do Município. 

 

6 - DOS DEVERES DAS PARTES: 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

1- A contratante fiscalizará a prestação de serviço através do funcionário designado pelo Município, que 

registrará todas as ocorrências e deficiências verificadas em relatórios, cuja copia será encaminhada à 

licitante vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.  

2- Efetuar o pagamento dos será dos serviços prestados. 

3- Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando solicitados. 

4- Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas em Lei e neste projeto. 

5- Solicitar e receber, a qualquer tempo, dados e informações referentes ao objeto contratado. 

6- Ordenar correções, reparos, remoções ou substituições que se fizerem necessárias, tudo às expensas, 

da contratada, na hipótese de vícios, defeitos ou incorreções na execução ou no fornecimento do objeto 

contratado. 

7- Manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato; 

8- Cumprir as obrigações que lhe são fixadas contraria sensu, nos incisos XIII a XVI do artigo 78 da Lei 

8.666/93. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

1- Assinar o contrato dentro do prazo dentro do prazo estabelecido. 

2- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, 

Município ou terceiros, decorrentes do fornecimento. 

3- Responsabilizar-se pela conformidade, adequação e qualidade do objeto ofertado, fornecendo os 

equipamentos e materiais bem como profissionais capacitados como descrito no termo de referência, 

para instalação dos serviços. 

3.1- Iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 05(cinco) dias após o recebimento da ordem de 

serviços, e entregar os serviços devidamente instalados, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, após o 

recebimento da ordem de serviços. 

4- Arcar com todas as despesas indiretas necessárias à realização do evento. 

5- Executar os serviços com estrita obediência das especificações, dos detalhes técnicos e das instruções 

emanadas da contratante, atendendo com absoluto rigor as normas técnicas que lhe forem aplicáveis. 

6- Arcar com todas as despesas de alimentação, hospedagem, transporte/locomoção, e quaisquer outras 

que por ventura venham a ocorrer em relação aos seus contratados. 

7- Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas. 

8- Assegurar durante a execução, a proteção e conservação dos serviços prestados. 

9- Disponibilizar o pessoal necessário à execução do objeto contratual. 

10- Permitir e facilitar à Fiscalização do Contratante, em qualquer dia e horário, devendo prestar todos 

os esclarecimentos solicitados. 

11- Participar à Fiscalização do Contratante a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar 

ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o prazo estipulado por este 

instrumento, indicando as medidas para corrigir a situação. 

12- Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas do Contratante sobre 

execução de serviços em locais públicos. 

13- Responder por danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 

ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pela Administração. 
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14- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da 

execução do contrato. 

15- Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas. 

16- Efetuar a devolução do Termo de Contrato devidamente assinado, no prazo máximo de 03(três) dias 

úteis, após o recebimento do referido documento. 

 

7- DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO: 

7.1- A fiscalização, autorização, conferência e recebimento do objeto do contrato serão realizados 

pela Administração, através da Secretaria de Administração e Governo, observados os art. 73 a 76 

da Lei Federal 8.666/93. 

7.2- O recebimento dos materiais/produtos será feito pela Administração, da Secretaria de 

Administração e Governo. 

7.3- A Administração, através de quem designar, terá amplos poderes para acompanhar, 

inspecionar, fiscalizar e exercer controle sobre as obrigações contratuais assumidas pela 

CONTRATADA. 
 

8- DAS SANÇÕES: 

8.1- O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de prestar o serviço, 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar 

com o Município e será descredenciado dos sistemas de cadastramento a que estiver inscrito, pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais. 

8.1.1- Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas: 

8.2.1- 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso sobre o valor da proposta, até o 30º 

(trigésimo) dia, calculado por ocorrência; 

8.2.2- 10% (dez por cento) sobre o saldo do valor da proposta, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 

dias, na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual; 

8.2.3- 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, na hipótese da Empresa, injustificadamente, 

desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento 

contratual. 

8.3- As sanções previstas, face á gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após 

regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa. 

8.4- O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo Município. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga 

pela Empresa por meio de deposito bancário na conta do Município, no prazo máximo de 03 (três) dias 

úteis, a contar da data de notificação da aplicação da sanção. 

 

9- DO PAGAMENTO 

9.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o início da prestação, e após emissão de 

Nota Fiscal, acompanhada de CND’s Federal, do FGTS e Trabalhista. 

 

10-DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE 

10.1 – Os valores consignados no contratado serão reajustados após 12(doze) meses de vigência a contar 

da data de assinatura, utilizando-se o índice do IGP-M/FGV conforme legislação aplicável; 

 

10.2 - Os valores consignados no Contrato poderão ser alterados nos termos da alínea “d”, in3ciso II, do 

artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro, devendo o 

contratado manter sua proposta pelo período mínimo de 60(sessenta) dias após sua apresentação; 
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10.3 – O reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser solicitado antes da remessa da ordem de 

fornecimento. 

 

10.4 - Para a solicitação e comprovação do reequilíbrio econômico-financeiro a Adjudicatária ou 

Contratada deverá: 

 

e) indicar o item para o qual pretende a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro, da forma 

que se encontra no Contrato, com descrição completa e número do item; 

 

f) apresentar nota(s) fiscal(is) emitida(s) em data próxima à apresentação da proposta e outra de 

emissão atual(data de solicitação do reequilíbrio econômico-financeiro); 

 

g) Indicar o valor que pretende receber a título de reequilíbrio econômico-financeiro; 

 

h) Sem a apresentação das informações indicadas nas alíneas “a”, “b” e “c”, a solicitação de 

reequilíbrio econômico-financeiro não poderá ser analisada por falta de elementos essenciais. 

 

e)  O reequilíbrio econômico-financeiro será concedido mediante aplicação do percentual de lucro 

auferido na data de apresentação da proposta acrescido do valor atual de compra do produto, como 

determina o inciso XXI, do artigo 37 da  Constituição Federal. 

 

11 - DOS MOTIVOS DE RESCISÃO CONTRATUAL: 

11.1- A contratação objeto deste Termo de Referência poderá ser rescindida:  

11.1.1- Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e 

XVIII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93.  

11.1.2- Por acordo entre as partes, reduzido a termo.  

11.1.3- Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da 

Lei n.º 8.666/93.  

11.2- Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa.  

11.3- Ocorrendo à rescisão contratual e não sendo devida nenhuma indenização, reparação ou restituição 

por parte da contratada, a Administração responderá pelos preços constantes da Proposta Comercial, 

devido em face dos produtos efetivamente entregues pela contratada até a data da rescisão. 

 
12 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 

12.1- A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 

supressões que se fizerem dos serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, conforme previsto na Lei Federal 8.666/93. 

 
13- DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

13.1- As licitantes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, em cópia reprográfica legível 

acompanhada dos respectivos originais ou cópia legível autenticada por cartório competente, com 

vigência plena até a data fixada para abertura dos envelopes “Documentação”: 

 

13.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) cédula de identidade do Sócio administrador; 

b) registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 



    PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG 

   
  CNPJ: 20.716.627/0001-50 

 

 _________________________________________________________________ 
 

27 

 

seus administradores; 

d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

f) Declaração (ANEXO III) de que cumpre o que disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 

Constituição da República. 

 

13.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação 

de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (CND FAZENDA 

NACIONAL CONJUNTA); 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante 

apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado (CND ESTADUAL).  

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante 

apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município, (CND MUNICIPAL);  

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 

apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal. 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas conforme Lei nº 12.440/2011 e Resolução 

Administrativa TST nº 1470/2011, vigente na data de abertura da licitação (CNDT). (www.tst.gov.br); 

 

13.4 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante 

proponente e datada de no máximo 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura das propostas; 

(http://rupe.tjmg.jus.br); 

 

13.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Apresentar Licença, Certificado, Declaração ou documento(s) equivalente (s) na forma da lei, 

fornecido pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), dentro do prazo de validade, 

atestando que a licitante está autorizada a prestar serviços de comunicação multimídia (SCM);  

 

13 - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

13.1- A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado está prevista e indicada no 

processo pela LOA, com recursos próprios/convênios, sob os números:  
 
04.31.04.122.0002.2012.3339039000000.0100 Reduz       82-5; 04.32.04.123.0005.2015.3339039000000.0100 Reduz     117-1; 

12.11.113.122.0026.2030.3339039000000.0100 Reduz   247-0; 13.12.127.122.0039.2033.3339039000000.0100 Reduz   272-0; 
16.15.112.361.0019.2048.3339039000000.0100 Reduz   425-1; 16.15.112.361.0403.2049.3339039000000.0101 Reduz   461-8; 

16.15.212.361.0403.2060.3339039000000.0101 Reduz   575-4; 16.15.212.361.0403.2061.3339039000000.0101 Reduz   585-1; 

17.16.110.301.0014.2066.3339039000000.0102 Reduz   643-2; 17.16.210.122.0002.2074.3339039000000.0102 Reduz   728-5; 

17.16.210.301.0014.2075.3339039000000.0155 Reduz   740-4; 17.16.210.302.0015.2078.3339039000000.0155 Reduz   777-3; 

17.16.210.303.0050.2077.3339039000000.0159 Reduz   785-4; 18.17.108.122.0002.2084.3339039000000.0100 Reduz   855-9; 

18.18.208.244.0047.2096.3339039000000.0129 Reduz   992-0; 18.20.108.243.0009.2105.3339039000000.0100 Reduz 1126-6; 

19.18.118.542.0034.2110.3339039000000.0100 Reduz 1150-9; 19.18.120.608.0035.2112.3339039000000.0100 Reduz 1187-8; 

19.18.120.608.0035.2114.3339039000000.0100 Reduz 1193-2; 19.18.218.122.0034.2115.3339039000000.0100 Reduz 1199-1; 

19.18.218.122.0034.2115.3339039000000.0100 Reduz 1201-7; 

 
 

Grão Mogol/MG, 13 de abril de 2021. 

 

http://www.tst.gov.br/
http://rupe.tjmg.jus.br/
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Alef Junior Gomes Costa 

Diretor de Planejamento Orçamentário. 
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DE ATENDIMENTO E INSTALAÇÃO 

ÍTEM LOCAL ENDEREÇO ESTRUTURA LINK MÍNIMO 

01 PREFEITURA MUNICIPAL RUA GERALDO AVELINO DOS SANTOS, Nº 60, CENTRO. FIBRA ÓPTICA 100 MB 

02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRAÇA POLIDORIO FIGUEIREDO, Nº 09, CENTRO. FIBRA ÓPTICA 40 MB 

03 SECRETARIA DE SAÚDE PRAÇA LEONTINA FIGUEIREDO, Nº 68, CENTRO. FIBRA ÓPTICA 40 MB 

04 ESCOLA DOS VALES DAS CANCELAS RUA JUCA MOREIRA, Nº 6571, VALES DAS CANCELAS. VIA RÁDIO 20 MB 

05 PSF VALE DAS CANCELAS RUA DAS OLIVEIRAS, Nº 110, VALE DAS CANCELAS. VIA RÁDIO 20 MB 

06 CENTRO ODONTOLÓGICO PRAÇA EZEQUIEL PEREIRA, Nº 30, CENTRO. FIBRA ÓPTICA 20 MB 

07 PSF VILA NOVA RUA SANTA RITA, Nº 126, VILA NOVA. FIBRA ÓPTICA 20 MB 

08 VIVEIRO MUNICIPAL RUA HILARIO MARINHO, Nº 97, CENTRO. FIBRA ÓPTICA 20 MB 

09 ACADEMIA DA SAÚDE PRAÇA LEONTINA FIGUEIREDO, Nº 128, CENTRO. FIBRA ÓPTICA 20 MB 

10 FARMÁCIA POPULAR RUA JOSE DIDIE, Nº 80, CENTRO. FIBRA ÓPTICA 20 MB 

11 HOSPEDARIA RUA ARTHUR CAMPOS, Nº 187, CENTRO. FIBRA ÓPTICA 20 MB 

12 PSF BANDEIRANTES RUA ABINE MARTINS, Nº 32, BANDEIRANTES. FIBRA ÓPTICA 20 MB 

13 CASA DE ACOLHIMENTO RUA JOSÉ DIDIE, CENTRO. FIBRA ÓPTICA 20 MB 

14 PRÉ-ESCOLAR AVENIDA DOMINGOS DE ARRUDA, Nº 337, BOM GOSTO. FIBRA ÓPTICA 20 MB 

15 CASA DA CULTURA RUA HILÁRIO MARINHO, Nº 91, CENTRO. FIBRA ÓPTICA 20 MB 

16 CREAS RUA NELSON EVARISTO SANTANA, Nº 100, BOM GOSTO. FIBRA ÓPTICA 20 MB 

17 SETOR IDENTIFICAÇÃO PRAÇA EZEQUIEL PEREIRA, CENTRO. FIBRA ÓPTICA 20 MB 

18 CAPS RUA ABINE MARTINS, Nº 84, BANDEIRANTES. FIBRA ÓPTICA 20 MB 
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19 IEF ESCRITÓRIO PRAÇA CORONEL JANJÃO, CENTRO. FIBRA ÓPTICA 20 MB 

20 IMA RUA SARGENTO COELHO, Nº 145, CENTRO. FIBRA ÓPTICA 20 MB 

21 PSF BOM GOSTO RUA SARGENTO COELHO, Nº 282, CENTRO. FIBRA ÓPTICA 20 MB 

22 CRECHE AVENIDA ARTHUR CAMPOS, CENTRO. FIBRA ÓPTICA 20 MB 

23 EMATER RUA CRISTIANO RELLO, CENTRO. FIBRA ÓPTICA 20 MB 

24 PSF VILA SÍTIO RUA DA ESCOLA, Nº 4578, SÍTIO. VIA RÁDIO 20 MB 

25 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL RUA CRISTIANO RELLO, Nº 61, CENTRO. FIBRA ÓPTICA 40 MB 

26 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA AVENIDA ARTHUR CAMPOS, Nº 59, CENTRO. FIBRA ÓPTICA 20 MB 

27 ESCOLA MUNICIPAL DE VILA SÍTIO SÍTIO ÁREA RURAL VIA RÁDIO 20 MB 

28 PSF PALMITAL COMUNIDADE PALMITAL 1, ÁREA RURAL. VIA RÁDIO 20 MB 

29 CODEMA RUA GERALDO AVELINO DOS SANTOS, Nº 60, CENTRO. FIBRA ÓPTICA 20 MB 

30 CRAS AVENIDA DOMINGOS DE ARRUDA, SNº, BOM GOSTO. FIBRA ÓPTICA 20 MB 

31 SIAT AVENIDA ARTHUR CAMPOS, Nº 59, CENTRO. FIBRA ÓPTICA 20 MB 

32 ESCOLA MUNICIPAL DO PALMITAL FAZENDA RR PADRE CARVALHO 5387, ÁREA RURAL. VIA RÁDIO 20 MB 

33 CONSELHO RUA FRANKLIN BARBOSA, Nº 70, CENTRO. FIBRA ÓPTICA 20 MB 

34 ESCOLA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE COMUNIDADE VISTA ALEGRE, ÁREA RURAL. VIA RÁDIO 20 MB 

35 PSF DE VISTA ALEGRE FAZENDA RR FRANCISCO SÁ 4, Nº 78, ÁREA RURAL VIA RÁDIO 20 MB 

36 PSF BOCAÍNA RUA JULIO FERREIRA, Nº 25, BOCAÍNA.  VIA RÁDIO 20 MB 

37 ESCOLA MUNICIPAL DE BOCAÍNA POVOADO BOCAÍNA, ÁREA RURAL. VIA RÁDIO  20 MB 

38 SALA DO EMPREENDEDORISMO AVENIDA ARTHUR CAMPOS, Nº 59, CENTRO. FIBRA ÓPTICA 20 MB 
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39 ESCOLA MUNICIPAL CABEÇADA FAZENDA CABEÇADA, S/Nº, ÁREA RURAL. VIA RÁDIO 20 MB 

40 RODOMERCADO RUA JOAQUIM BELTRÃO, Nº 281, CENTRO. FIBRA ÓPTICA 20 MB 

41 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES RUA GERALDO AVELINO DOS SANTOS, Nº 60, CENTRO. FIBRA ÓPTICA 20 MB 

42 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RUA GERALDO AVELINO DOS SANTOS, Nº 60, CENTRO. FIBRA ÓPTICA 20 MB 

43 TELECENTRO PRAÇA POLIDORIO FIGUEIREDO, Nº 09, CENTRO. FIBRA ÓPTICA 20 MB 

44 ESCOLA MUNICIPAL DO SAPÊ FAZENDA RR PADRE CARVALHO, ÁREA RURAL. VIA RÁDIO 20 MB 

45 IEF ESCRITÓRIO RURAL COMUNIDADE EXTREMA, MG 307 KM 40, ÁREA RURAL. VIA RÁDIO 20 MB 

46 PSF BARROCÃO PRAÇA JOAQUIM R. FERREIRA, Nº 169, BARROCÃO. VIA RÁDIO 20 MB 
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ANEXO III  

 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação multimídia (SCM) 

com fornecimento de internet FUUL DUPLEX, para atender diversas Secretarias do Município de 

Grão Mogol, conforme apresentadas na planilha abaixo:  

 

Item Qtde Unid 
Descrição Serviços 

 
V. Unit. V. Total 

01 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

VELOCIDADE 100MB. VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS 

ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEDE. 

  

02 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

40 MB. VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA 

SECRETARIA DE SAÚDE. 

  

03 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

40 MB. INTERNET VELOCIDADE 40MB VIA FIBRA ÓPTICA PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 

  

04 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA 

20 MB. INTERNET VELOCIDADE 20 MB VIA RÁDIO LICENCIADO 

PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA DOS VALES DAS 

CANCELAS. 

  

05 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20 MB VIA RADIO LICENCIADO 

PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PSF VALES DAS 

CANCELAS. 

  

06 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20 MB. INTERNET VELOCIDADE 20 MB VIA FIBRA ÓPTICA PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO. 

  

07 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20 MB VIA FIBRA ÓPTICA PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DO PSF VILA NOVA. 

  

08 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20 MB. INTERNET VELOCIDADE 20 MB VIA FIBRA OPTICA PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DO VEIRO MUNICIPAL. 

  

09 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20 MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA FIBRA OPTICA PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE. 

  

10 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA FIBRA ÓPTICA PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR. 

  

11 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA. 

INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA FIBRA ÓPTICA PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DA HOSPEDARIA. 

  

12 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA FIBRA ÓPTICA PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DO PSF BANDEIRANTES. 

  

13 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA FIBRA OPTICA PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO. 

  

14 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20 MB VIA FIBRA ÓPTICA PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR. 

  

15 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA FIBRA OPTICA PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA. 
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16 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA FIBRA OPTICA PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS. 

  

17 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA FIBRA ÓPTICA PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR IDENTIFICAÇÃO. 

  

18 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA FIBRA ÓPTICA PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DO CAPS 

  

19 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA FIBRA ÓPTICA PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DO IEF ESCRITÓRIO. 

  

20 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA FIBRA ÓPTICA PARA 

ATENDER ATIVIDADES DO IMA. 

  

21 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20 MB VIA FIBRA OPTICA PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DO PSF BOM GOSTO. 

  

22 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20 VIA FIBRA ÓPTICA PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DA CRECHE. 

  

23 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA FIBRA ÓPTICA PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DA EMATER. 

  

24 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA RÁDIO LICENCIADO 

OU FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PSF 

VILA SITIO. 

  

25 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

40MB. INTERNET VELOCIDADE 40MB VIA FIBRA ÓPTICA PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA 

SOCIAL. 

  

26 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20 MB VIA FIBRA ÓPTICA PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

CULTURA. 

  

27 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA RÁDIO LICENCIADO 

OU FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA 

MUNICIPAL DE VILA SITIO. 

  

28 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA RÁDIO LICENCIADO 

PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PSF PALMITAL. 

  

29 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA FIBRA ÓPTICA PARA 

ATENDER ATIVIDADES DO CODEMA. 

  

30 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA FIBRA ÓPTICA PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS. 

  

31 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA FIBRA OPTICA PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DO SIAT. 

  

32 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA RÁDIO LICENCIADO 

PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DO 

PALMITAL. 

  

33 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20 MB VIA FIBRA ÓPTICA PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DO CONSELHO. 

  

34 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA RADIO LICENCIADO 

PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE 

VISTA ALEGRE. 

  

35 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA RÁDIO LICENCIADO 

PARA ATENDER AS ATIVIDADES PSF DO VISTA ALEGRE. 

  

36 12 SERV 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20 MB VIA RÁDIO LICENCIADO 
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PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PSF BOCAINA. 

37 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA RADIO LICENCIADO 

PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA 

BOCAINA. 

  

38 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA FIBRA ÓPTICA PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDORISMO. 

  

39 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE VIA RADIO LICENCIADO PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA 

CABEÇADA. 

  

40 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA FIBRA ÓPTICA PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DO RODOMERCADO. 

  

41 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA-

20MB, 20MB-INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA FIBRA OPTICA 

PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ESPORTES. 

  

42 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA FIBRA OPTICA PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

AGRICULTURA. 

  

43 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA FIBRA OPTICA PARA 

ATENDER AS ATIVIDADES DO TELECENTRO. 

  

44 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20 MB VIA RÁDIO LICENCIADO 

PARA ATENDER AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA ESCOLA 

MUNICIPAL DO SAPÉ. 

  

45 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20 MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA RADIO LICENCIADO 

PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO IEF- ESCRITÓRIO RURAL. 

  

46 12 SERV 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 

20MB. INTERNET VELOCIDADE 20MB VIA RADIO LICENCIADO 

PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PSF BARROÇÃO. 

  

    TOTAL  

 

           

Preço total da Proposta (em algarismos): R$_____________________ 

Valor por extenso: __________________________________________________________ 

 

 

Prazo de validade da proposta (não inferior a 60 dias, contados da data de apresentação da mesma): 

_______ (_____________________) dias.   

_______________________________________________ 

Razão Social_______________________________________________ 

CNPJ_______________________________________________ 

Endereço_______________________________________________ 

E-mail_______________________________________________ 

Telefone/Fax_______________________________________________ 

Representante________________________________________ 

Nome___________________________________________ 

Identificação___________________________________ 

Qualificação__________________________________ 
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_______________________, ____ de _______________ de 2021. 

 

Local e Data 

 

__________________________________________ 

Carimbo da empresa / Assinatura do responsável 

 

 

 

 

ESTA PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADA DENTRO DO ENVELOPE “PROPOSTA”. 
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ANEXO IV - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO E CUMPRIMENTO 

DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 113/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021 

 

Pelo presente instrumento, credenciamos o (a) Sr. (a) _________________________________  

____________________________________, portador do Documento de Identidade n.º 

___________________, como representante da empresa __________________________ 

_______________________, CNPJ nº __________________, para participar das reuniões relativas 

ao processo licitatório acima referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e 

propostas, manifestar-se em nome da empresa, oferecer lances verbais, desistir e interpor recursos, 

assinar propostas comerciais, rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários 

ao procedimento licitatório, a que tudo daremos por firme e valioso. 

 

Na oportunidade declaramos cumprir plenamente os requisitos de habilitação do processo 

licitatório em epígrafe, em atenção ao art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002. 

 

_______________________, ____ de _______________ de 2021. 

Local e Data 

 

__________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

Carimbo da empresa 

 

Observações: 

 

1- Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 

2- Este documento será apresentado na fase de credenciamento. 

 

 

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA FORA DOS ENVELOPES 

“PROPOSTA” E “DOCUMENTOS”, ACOMPANHADA DO CONTRATO SOCIAL DA 

EMPRESA, ULTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E DOCUMENTO PESSOAL DO 

CREDENCIADO.  
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ANEXO V 

 

                    

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 113/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

 

.............................................................................................., inscrita no CNPJ nº 

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

.............................................................................................., portador da Carteira de Identidade nº 

................................... e do CPF nº ............................................, DECLARA, sob as penas da Lei em 

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não 

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

de dezesseis anos. 

 

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

 

 

_________________________, ____ de _______________ de 2021. 

Local e Data 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura, qualificação e carimbo. 

(representante legal) 

 

 

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

 

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA DENTRO DO ENVELOPE 

“DOCUMENTOS”. 
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ANEXO VI   

 

  DECLARAÇÃO SIMPLES NACIONAL ME OU EPP 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 113/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021 

 

 

A empresa __________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, por 

intermédio de seu representante legal Sr (a) _______________, portador do documento de 

identidade nº _______________, inscrito no CPF sob nº ______________, DECLARA sob as 

penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como ________________ (incluir a 

condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da lei 

Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste 

artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49, da citada lei.  

 

Declaramos possuir restrição fiscal no (s) documento (s) de habilitação e pretendemos utilizar o 

prazo previsto no art. 43 § 1º da Lei Complementar nº 123/2006, para regularização, estando ciente 

que, do contrário, decairá o direito á contratação, estando sujeita ás sanções previstas no art. 81 da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

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

_____________________, ____ de _______________ de 2021. 

 

______________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA FORA DOS ENVELOPES 

“PROPOSTA” E “DOCUMENTOS”, ACOMPANHADA DA COMPROVAÇÃO DE SE TRARA 

DE ME, EPP OU EQUIPARADA. 
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ANEXO VII                                                                                                      

MINUTA CONTRATUAL 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 113/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GRÃO 

MOGOL/MG, E A EMPRESA ________________________________ PARA OS 

FINS NELE INDICADOS.  

  

O MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL/MG, com sede na Rua Geraldo Avelino dos Santos, nº 60, 

Centro, inscrita sob o CNPJ nº 20.716.627/0001-50, isento de inscrição estadual, neste ato 

representado pelo seu Prefeito Municipal Sr Diego Antônio Fagundes Braga, CPF: 

................................., doravante  denominado de CONTRATANTE, e a 

__________________________ estabelecida na rua ......................................, inscrita no CNPJ sob 

nº ......................, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada por seu 

representante legal ........................................, residente e domiciliado em ................................... ,  

RESOLVEM celebrar este Contrato mediante as Cláusulas e condições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 

O presente Contrato tem como fundamento as Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, com suas 

alterações, e o PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 113/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 

055/2021 e seus anexos, devidamente homologada pelo Sr. Prefeito Municipal, a proposta da (o) 

CONTRATADA (O), tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.   

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1 - O objeto deste Contrato é a Contratação de empresa para prestação de serviços de 

comunicação multimídia (SCM) com fornecimento de internet FUUL DUPLEX, para atender 

diversas Secretarias do Município de Grão Mogol. 

2.2 - DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO  

a) Destaque-se que não se trata de contratação de serviços de internet Banda Larga 

compartilhada (garantia de banda de 20/30%), mas sim, de internet em circuito dedicado e com 

garantia mínima de 99% da banda contratada tanto para Download quanto para Upload. Trata-se de 

serviço diferenciado dos utilizados por usuários domésticos e específicos para ambientes 

coorporativos e de alto tráfego de dados.  

b) Para todos os pontos a serem contratados estes, descritos no Anexo I, devem possuir  IP - 

Internet Protocolo - Público. Não será aceito IP dinâmico ou IP da rede local da empresa 

Proponente. Tal exigência visa atender a demanda de trabalhos administrativos que serão efetivados 

via TS - Terminal Server dentre outras demandas e aplicações necessárias. 

c) A empresa interessada em participar do certame deverá apresentar sua proposta visando 

atender o objeto desta contratação utilizando Fibra Óptica a solução que esta administração julga 
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atualmente ser a melhor disponível no mercado tecnológico para o seguimento. 

d) A proponente poderá efetivar estes serviços por quaisquer equipamentos de Fibra Óptica, 

observando a  obrigatoriedade de utilizar soluções devidamente homologados e reconhecidos pela 

Agencia Nacional Reguladora para o seguimento, ANATEL - Agencia Nacional de 

Telecomunicações - apresentando obrigatoriamente a licença SCM - Serviço de Comunicação 

Multimídia - outorgada pela mesma em nome da empresa que ora se propõe a participar do certame. 

e) município não pagará aluguel ou similar pela utilização do acesso devendo o proponente 

fazer sua planilha de trabalho vislumbrando todas as despesas que por ventura possa ter, como por 

exemplo, licença junto a CEMIG para lançamento de cabos sob postes, dentre outras possíveis. 

f) Todas as despesas com licenças, contratação de pessoal, lançamento de cabos, etc correrão 

por conta exclusiva do proponente, não gerando custo algum sob a vigência do contrato. 

g) A interligação dos locais externos, terá velocidade de 100MB e sendo ainda independente da 

velocidade contratada para acesso Internet. O Serviço consiste ainda em: 

h) Disponibilização em comodato dos equipamentos necessários para o pleno funcionamento 

dos serviços; 

i) Instalação e configuração dos equipamentos; 

j) Configuração de VLANs para os Serviços que serão aplicados na Rede Privada; 

k) Manutenção de todos os serviços e a rede Privada; 

l) Importante frisar que, os custos devem abranger a utilização de todos os equipamentos 

necessários à comunicação, tais como modems, roteadores, etc, e até mesmo linhas de transmissão 

de dados que venham a ser necessárias. Os custos envolvidos na sua implantação (tais como 

alocação de profissionais, instalação dos equipamentos, etc.) deverão estar inclusos na taxa de 

instalação do respectivo link e interligação das gerencias/órgãos externos. Os custos pelo uso destes 

equipamentos ou linhas, e sua manutenção, devem estar compreendidos no valor da mensalidade do 

respectivo link. A substituição dos equipamentos em caso de problemas é de inteira 

responsabilidade da contratada. 

m) serviço de instalação deverá incluir instalação e fornecimento de qualquer equipamento 

necessário para a interligação, inclusive roteadores  modens. 

 

2.3- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO  

2.3.1 - As especificações consistem em: 

2.3.1.1- Tipo de conexões, atendimento e equipamentos a serem utilizados: 

a) Serviço de instalação, configuração e conexão IP dedicado para acesso à Internet na velocidade 

mínima de 98% do total contratado, full duplex, com possibilidade de Upgrade, com ligação através 

de Rede fibra ótica para a sede da Prefeitura e demais setores, circuito dedicado de comunicação de 

dados 24 (vinte e quatro) horas por dia 07 (sete) dias da semana, incluindo suporte técnico 7 (sete) 

dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia; 

b) Serviço de instalação, configuração e acesso á Internet através de link via rádio licenciado, 

Wireless, com roteamento local em frequência 2.4 GHZ ou 5.8 GHZ, segurança de criptografia 

WEP/WAP/WAP2. 

2.3.1.2- O Enlace Físico entre a Prefeitura Municipal de Grão Mogol/MG e o backbone da 

Contratada será por meio da seguinte tecnologia: 

a) Link Internet com IP dedicado, entregue na forma de uma conexão via Fibra ótica, para a sede da 

Prefeitura e via Wireless 2,4 GHZ ou 5.8 GHZ nos demais setores que não puderem ser atendidas 

com fibra ótica, com uma porta Ethernet, padrão RJ-45, sendo que nesta ultima hipótese deverá ser 

entregue um módulo adaptador ou conversor para Ethernet, padrão RJ-45; 
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b) A conexão deverá interligar a Prefeitura ao POP do backbone da Contratada ligado na Internet, 

sem utilização de redes intermediárias, sendo dedicada, com gerencia e distribuição pela prefeitura, 

com banda de passagem de no mínimo 98% do total contratado. 

c) A Contratada não poderá bloquear, limitar ou filtrar de forma alguma o tráfego de entrada ou de 

saída do link, exceto por solicitação expressa do Contratante; 

d) O link de acesso deverá possuir regras de segurança estabelecidas conforme determinação do 

Município de Grão Mogol/MG;  

e) As regras deverão ser implementadas e gerenciadas no roteador da Contratada. 

2.3.2- A fim de garantir um "throughput" compatível com a banda de passagem do enlace 

contratado, a interligação externa do POP da Contratada, deverá atender aos seguintes requisitos: 

a) Interligação a "Backbones Nacionais" - O PROVEDOR deverá possuir canais dedicados, 

interligando-o diretamente a, pelo menos, dois dos principais Sistemas Autônomos (Autonomous 

Systems) nacionais, como, por exemplo, OI etc. 

b) Fornecimento de Endereços IP - A Contratada deverá dispor de pelo menos 04 (quatro) endereço 

IP válido na Internet (não será aceito endereço IP reservado, nem a utilização de "proxies" 

transparentes, "policy routing" ou de NAT de qualquer natureza), a fim de permitir a conexão 

efetiva da Prefeitura Municipal de Grão Mogol/MG à Internet Mundial. O endereço IP fornecido 

não poderá estar inscrito em nenhuma lista de bloqueio de "spam" em tempo real (RBL ou 

DNSRBL). 

c) Configuração de equipamentos - Será realizado pela própria contratada nos seus próprios 

equipamentos, para disponibilizar o serviço nos diversos Setores da Prefeitura objeto desta 

licitação. 

e) Monitoração de Tráfego - A Contratada deverá disponibilizar aplicativo para acesso através de 

interface Web que permita a monitoração de tráfego "on-line" no enlace e informações sobre 

performance e ocupação dos links, para acesso em tempo real, com possibilidade de gráficos, 

históricos que demonstrem as tendências e os horários de maior/menor utilização com resumo de 

tráfego de saída e de entrada semanal, mensal e anual.  

2.3.4- A Contratada deverá dispor de um Centro de Operações de Rede (Network Operation Center) 

que permita: 

a) Restabelecimento do Circuito em um prazo máximo de 04 (quatro) horas, após a comunicação da 

interrupção;  

b) Comunicação de inoperâncias e de incidentes de segurança através de telefone franqueado, com 

atendimento na língua portuguesa em horário comercial. 

c) Comunicar com antecedência de 05 (cinco) dias, quando necessária, a visita de funcionários que 

executarão os serviços de manutenção preventiva ou corretiva nas instalações do Contratante. 

d) Garantir a disponibilidade dos recursos alocados para a prestação do serviço durante a vigência 

do contrato. 

e) Prestar todos os serviços de manutenção corretiva, assegurando o padrão necessário de 

transmissão, bem como a aplicação de correções e de "patches" de segurança, exceto nos bens de 

propriedade da CONTRATANTE. 

f) Ter técnico contratado pela empresa ou por terceirizada para suporte imediato (representante), e 

escritório de suporte, com endereço fixo na cidade de Grão Mogol/MG. 

2.3.5- A Contratada deverá garantir um nível de qualidade de serviço que garanta os seguintes 

padrões de desempenho:  

a) Latência média no backbone 03 MS; 

b) Disponibilidade mínima da rede 99%. 
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c) Perda máxima de pacote 1%. 

d) Banda mínima sustentada da conexão equivalente a 99% da banda passante. 

2.3.6- O atendimento para normalização de eventuais paralisações do serviço deverá ser realizado 

07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia. 

2.3.7- O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 01 (uma) hora contado a partir da 

solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Grão Mogol/MG; 

2.3.8- O prazo máximo para reativação do serviço não poderá ultrapassar 04 (quatro) horas, contado 

a partir do início do atendimento;  

2.3.9- Entende-se por início do atendimento à hora de chegada do técnico na Prefeitura ou a 

constatação de intervenção do técnico nos equipamentos. 

2.3.10- Entende-se por término do atendimento o momento a partir do qual o serviço contratado 

estiver em perfeita condição de funcionamento. 

 

2.4- Da Instalação: 

a) A Contratada deverá executar a instalação, e disponibilizar o serviço de conexão IP Dedicado, 

num prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a partir da assinatura do contrato. 

b) Os equipamentos necessários à conexão devem ser acondicionados em gabinete ou "rack", com 

alimentação de 110 V. Os equipamentos da Contratada poderão ser instalados em "rack" da 

Contratante observados a compatibilidade e disponibilidade. Em caso contrário a Contratada deverá 

prover ou alocar recursos próprios necessários à adequação ou compatibilização (rack, gabinete e 

roteador). 

c) Os equipamentos já pertencentes, tais como Kit antenas, fibra óticas, PCs e cabeamentos do 

Município poderão ser utilizados pela Contratada, para a viabilização do objeto do contrato.  

d) Os equipamentos de enlace para cobrir a área da Contratante, tais como enlaces e distribuição 

deverão ser emprestados pela empresa contratada, sob comodato até o fim do contrato com a 

contratada.  

2.4.1- O Contratante responsabilizar-se-á pela infraestrutura elétrica e pelo espaço físico, 

necessários à execução dos serviços.  

2.4.2- Se o Contratado não puder atender a solicitação do contratante, para a referida prestação de 

serviços, o contratante convocará os demais licitantes, obedecendo a ordem de classificação. 

2.4.3- Especificações dos equipamentos a serem utilizados: 

2.4.3.1- Na sede da Prefeitura a rede deverá entrar em Via Fibra ótica, e ser convertida em rede de 

par trançado (RJ 45) Mídia Ethernet; 

2.4.3.2- Sistema de recepção com fibra ótica nas seguintes especificações mínimas: 

 
 

 

FONTE 

 

Entrada: 100-240V  ~ 50/60 Hz 

Saída: 12 Vdc ~ 1,5 A 
Consumo: 8 a 12 W 

 

 

 

 

 

 

 

INTERFACES GPON 

1 Conector SC/APC 

Sistema óptico classe B+ 

Receptor APD e transmissor DFB 

GPON TX  

1.244 Gbps upstream, comprimento de onda de 1.310 nm 

Potência do Sinal +0,5a + 5,0 dBm 

GPON RX 

2.488 Gbps downstream, comprimento de onda de 1.490 



    PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG 

   
  CNPJ: 20.716.627/0001-50 

 

 ___________________________________________________ 
 

43 

 

nm 

Sensibilidade de recepção máxima  – 8 dBm 

Sensibilidade de recepção Mínima – 27 dBm 

 

 

INTERFACES ETHERNET 

4 Portas Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE -T 

Ethernet) Conectores RJ-45 

Auto MDI/MDIX 

Autonegociação 

INTERFACES USB 1 Porta USB (conector USB padrão tipo A) 

 

INTERFACES WIRELESS 

Duas antenas internas 

Compatível com IEEE 802.11 b/g/n 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PADRÕES SUPORTADOS 

Compativel com ITU-T G.984 

Compatível com IEEE-802.3 Ethernet 

Compatível com IEEE-802.1 q/p VLANS 

Compatível com IEEE-802.3u Fast Ethernet 

Compatível com IEEE-802.3 ab 1000BASE-T 
 

GPON 

ITU-T G.984 (GPON) 

32 T-CONTS por dispositivo 

32 GEM Ports por dispositivo 

Ativação com descobrimento automático de SN e senha 

em conformidade com ITU-T 

 

G.984.3 

Decodificação AES-128 com geração de chave e 

comutação 
FEC (forward Error Correction) 

Suporte a Multicast GEM Port 

Mapeamento de GEM Ports em T-CONTS com 

programação baseada em fila de prioridade 

 

QOS 

Ethernet bridging/Switching por IEEE-802.1D/802.1Q 

Traffic Shaping – Gerenciamento de Bnada e Limitação 

de velocidade 

QoS com suporte a IEEE 802.1p + DSCP 

Oito classes de tráfego com 802.1p 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLOS SUPORTADOS 

VLANS 

VLAN tagging/untagging 
VLAN stacking (Q-in-Q) 

VLAN switching  

Mapeamento de SSID em VLAN 

 

IPTV 

IGMP multicast 

IGMP snooping 

Suporte a VLAN 

 

SWITCHING  

802.3x Flow control 
Aprendizado automático de endereços MAC 

Número ilimitado de entradas de endereços MAC para 

fluxos configurados via OMCI 

Suporta até 4096 entradas de endereço MAC para fluxos 

configurados no Modo RG. 
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Suporte a tempestade de broadcast 

Autenticação 802.1x 

FTP, TFTP 

TELNET 

HTTP 

SSH 

 

ROTEAMENTO IP E FIREWALL 

Cliente PPPoE 

NAT/NAPT 

Encaminhamento de porta (Port forwarding) 
Servidor DHCP e Cliente DHCP 

Servidor DNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPORTE A VOZ 

SIP 

SIP-PLAR 

MGCP 

5 REN por linha 

Code de voz: G.711 (u-law e A-law), G.726, G.729B 

Cancelamento de eco 

Detecção de Atividade de Voz (VAD) 

Inserção de Ruído de Conforto (CNI) 

Diversas classes de serviços 

Identificador de chamada 
Chamada em espera 

Encaminhamento 

Transferência de chamadas, etc 

 

T.30 e T.38 Fax 

G.711 fallback para FAX 

Configuração IP estático ou cliente DHCP 

 

 

 

 

SUPORTE A WIRELESS 

MiMo 2 x 2 

Antena Interna: 5 dBi 

Potência máxima Tx – 25 Dbm eirp (316 Mw) 

Número Máximo de clientes: 16 por SSID 

Suporte até 4 SSID 

Mapeamento de SSIDs para VLANS: 1:1 
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK (AES, TKIP) 

802.1x 

Suporte a 64 bit e 128 bit WEP 

Filtro de endereço MAC  

 

 

GERENCIAMENTO 

 

OMCI 

Web UI 

CLI 

SNMP 

 

 

 

EMISSÃO DE SEGURANÇA E OUTROS 

 

ANATEL 

CE 
UL 

FCC Part B 

 

2.4.4- O início da prestação de serviços como fornecimento da internet, deverá ser iniciado em até 

05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços expedida pelo 
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Departamento de Compras do Município. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS 

O objeto deste Pregão Presencial será pago com recursos orçamentários do exercício 2021 oriundos 

do Tesouro Municipal/convênios, no valor estimado de R$....(.....) com a classificação funcional:  

 
04.31.04.122.0002.2012.3339039000000.0100 Reduz       82-5; 04.32.04.123.0005.2015.3339039000000.0100 Reduz     117-1; 

12.11.113.122.0026.2030.3339039000000.0100 Reduz   247-0; 13.12.127.122.0039.2033.3339039000000.0100 Reduz   272-0; 
16.15.112.361.0019.2048.3339039000000.0100 Reduz   425-1; 16.15.112.361.0403.2049.3339039000000.0101 Reduz   461-8; 

16.15.212.361.0403.2060.3339039000000.0101 Reduz   575-4; 16.15.212.361.0403.2061.3339039000000.0101 Reduz   585-1; 

17.16.110.301.0014.2066.3339039000000.0102 Reduz   643-2; 17.16.210.122.0002.2074.3339039000000.0102 Reduz   728-5; 

17.16.210.301.0014.2075.3339039000000.0155 Reduz   740-4; 17.16.210.302.0015.2078.3339039000000.0155 Reduz   777-3; 

17.16.210.303.0050.2077.3339039000000.0159 Reduz   785-4; 18.17.108.122.0002.2084.3339039000000.0100 Reduz   855-9; 

18.18.208.244.0047.2096.3339039000000.0129 Reduz   992-0; 18.20.108.243.0009.2105.3339039000000.0100 Reduz 1126-6; 

19.18.118.542.0034.2110.3339039000000.0100 Reduz 1150-9; 19.18.120.608.0035.2112.3339039000000.0100 Reduz 1187-8; 

19.18.120.608.0035.2114.3339039000000.0100 Reduz 1193-2; 19.18.218.122.0034.2115.3339039000000.0100 Reduz 1199-1; 

19.18.218.122.0034.2115.3339039000000.0100 Reduz 1201-7. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste Contrato será pelo período de 12 (doze) meses contados a partir da data 

de sua assinatura. O presente instrumento contratual poderá ser prorrogado nos termos do inciso II, 

do art. 57 e nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO 

5.1 – Pela execução dos serviços descritos na Cláusula Segunda deste Contrato, a Contratante 

pagará a (o) Contratada (o), os seguintes valores unitários conforme proposta de preços da 

Contratada : 

 

Item Qtde Unid 
Descrição Serviços 

 
V. Unit. V. Total 

 

5.2 - O pagamento da Contratante a Contratada será efetuado conforme a prestação dos serviços, 

bem como fica acertado que a Contratante somente efetuará o pagamento após a apresentação de 

nota fiscal/fatura e CNDs Federal, do FGTS e CNDT pela Contratada. 

 
5.3 – Os valores consignados no contratado serão reajustados após 12(doze) meses de vigência a contar 

da data de assinatura, utilizando-se o índice do IGP-M/FGV conforme legislação aplicável; 

 

5.4 - Os valores consignados no Contrato poderão ser alterados nos termos da alínea “d”, in3ciso II, do 

artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro, devendo o 

contratado manter sua proposta pelo período mínimo de 60(sessenta) dias após sua apresentação; 

 

5.5 – O reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser solicitado antes da remessa da ordem de 

fornecimento. 

 

5.6 - Para a solicitação e comprovação do reequilíbrio econômico-financeiro a Adjudicatária ou 

Contratada deverá: 
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i) indicar o item para o qual pretende a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro, da forma 

que se encontra no Contrato, com descrição completa e número do item; 

 

j) apresentar nota(s) fiscal(is) emitida(s) em data próxima à apresentação da proposta e outra de 

emissão atual(data de solicitação do reequilíbrio econômico-financeiro); 

 

k) Indicar o valor que pretende receber a título de reequilíbrio econômico-financeiro; 

 

l) Sem a apresentação das informações indicadas nas alíneas “a”, “b” e “c”, a solicitação de 

reequilíbrio econômico-financeiro não poderá ser analisada por falta de elementos essenciais. 

 

e)  O reequilíbrio econômico-financeiro será concedido mediante aplicação do percentual de lucro 

auferido na data de apresentação da proposta acrescido do valor atual de compra do produto, como 

determina o inciso XXI, do artigo 37 da  Constituição Federal. 

 

5.7 - A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 

supressões que se fizerem dos serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, conforme previsto na Lei Federal 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

a) O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pelo Município 

de Grão Mogol/MG, por processo legal, nas condições exigidas e apresentação dos documentos 

fiscais devidos, da seguinte forma: 

b) Em até 10 (dez) dias após a entrega dos Serviços, com recurso do Município, através da 

Tesouraria, conforme entrega dos serviços, mediante apresentação das notas fiscais/fatura hábil, 

acompanhadas das respectivas Ordens de Serviço e CND’s relativas ao CNDT, FGTS e Federal, 

respeitada a disponibilidade financeira do Município de Grão Mogol/MG. 

c) Para emissão das faturas, serão tomadas como base, as requisições apresentadas pelo Setor de 

Compras da Prefeitura Municipal de Grão Mogol/MG. 

d) Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

e) Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, não superior a 10 (dez) dias, o valor da fatura não 

sofrerá acréscimos a qualquer título.  

f) Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, superiores a 10 (dez) dias, o valor da fatura  

sofrerá acréscimos conforme índice do IGPM. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES GERAIS DA AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS 

O contrato firmado com este Município não poderá ser objeto de cessão ou transferência sem 

autorização expressa da Contratante, sob pena de aplicação de sanções, inclusive rescisão. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

1- A contratante fiscalizará a prestação de serviço através do funcionário designado pelo Município, 

que registrará todas as ocorrências e deficiências verificadas em relatórios, cuja copia será 

encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.  

2- Efetuar o pagamento dos será dos serviços prestados. 
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3- Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando solicitados. 

4- Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas em Lei e neste projeto. 

5- Solicitar e receber, a qualquer tempo, dados e informações referentes ao objeto contratado. 

6- Ordenar correções, reparos, remoções ou substituições que se fizerem necessárias, tudo às 

expensas, da contratada, na hipótese de vícios, defeitos ou incorreções na execução ou no 

fornecimento do objeto contratado. 

7- Manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato; 

8- Cumprir as obrigações que lhe são fixadas contraria sensu, nos incisos XIII a XVI do artigo 78 

da Lei 8.666/93. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

1- Assinar o contrato dentro do prazo dentro do prazo estabelecido. 

2- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, 

Estado, Município ou terceiros, decorrentes do fornecimento. 

3- Responsabilizar-se pela conformidade, adequação e qualidade do objeto ofertado, fornecendo os 

equipamentos e materiais bem como profissionais capacitados como descrito no termo de 

referência, para instalação dos serviços. 

3.1- Iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 05(cinco) dias após o recebimento da 

ordem de serviços, e entregar os serviços devidamente instalados, no prazo máximo de 05(cinco) 

dias úteis, após o recebimento da ordem de serviços. 

4- Arcar com todas as despesas indiretas necessárias à realização do evento. 

5- Executar os serviços com estrita obediência das especificações, dos detalhes técnicos e das 

instruções emanadas da contratante, atendendo com absoluto rigor as normas técnicas que lhe forem 

aplicáveis. 

6- Arcar com todas as despesas de alimentação, hospedagem, transporte/locomoção, e quaisquer 

outras que por ventura venham a ocorrer em relação aos seus contratados. 

7- Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas. 

8- Assegurar durante a execução, a proteção e conservação dos serviços prestados. 

9- Disponibilizar o pessoal necessário à execução do objeto contratual. 

10- Permitir e facilitar à Fiscalização do Contratante, em qualquer dia e horário, devendo prestar 

todos os esclarecimentos solicitados. 

11- Participar à Fiscalização do Contratante a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa 

atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o prazo estipulado 

por este instrumento, indicando as medidas para corrigir a situação. 

12- Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas do Contratante sobre 

execução de serviços em locais públicos. 

13- Responder por danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento pela Administração. 

14- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes 

da execução do contrato. 

15- Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

16- Efetuar a devolução do Termo de Contrato devidamente assinado, no prazo máximo de 03(três) 

dias úteis, após o recebimento do referido documento. 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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A fiscalização, autorização, conferência e recebimento do objeto deste contrato serão realizados 

pela Secretaria de Administração e Governo do Município de Grão Mogol/MG, observados os arts. 

73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

O recebimento do objeto deste contrato será feito pela Secretaria de Administração e Governo de 

Grão Mogol/MG. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

11.1- A contratação objeto deste Termo poderá ser rescindido:  

11.1.1- Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, 

XVII e XVIII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93.  

11.1.2- Por acordo entre as partes, reduzido a termo.  

11.1.3- Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 

da Lei n.º 8.666/93.  

11.2- Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância 

dos princípios do contraditório e da ampla defesa.  

11.3- Ocorrendo à rescisão contratual e não sendo devida nenhuma indenização, reparação ou 

restituição por parte da contratada, a Administração responderá pelos preços constantes da Proposta 

Comercial, devido em face dos produtos efetivamente entregues pela contratada até a data da 

rescisão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

11.1- O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de prestar o 

serviço, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 

licitar e contratar com o Município e será descredenciado dos sistemas de cadastramento a que 

estiver inscrito, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais 

cominações legais. 

11.1.1- Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas: 

11.2.1- 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso sobre o valor da proposta, até o 30º 

(trigésimo) dia, calculado por ocorrência; 

11.2.2- 10% (dez por cento) sobre o saldo do valor da proposta, no caso de atraso superior a 30 

(trinta) dias, na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual; 

11.2.3- 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, na hipótese da Empresa, injustificadamente, 

desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento 

contratual. 

11.3- As sanções previstas, face á gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, 

após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. 

11.4- O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo Município. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser 

paga pela Empresa por meio de deposito bancário na conta do Município, no prazo máximo de 03 

(três) dias úteis, a contar da data de notificação da aplicação da sanção. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

1- As partes elegem o foro da comarca de Grão Mogol/MG, como o único competente para dirimir 
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quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

2- E por estarem assim justos e CONTRATADO (A), assinam o presente instrumento em 02 (duas) 

vias de igual teor e para um só fim de direito, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a 

tudo assistiram, na forma da lei.  

 

Grão Mogol/MG,  .......... de .........................  de 2021. 

 

 

PELO CONTRATANTE:  

                                                 Diego Antônio Fagundes Braga 

                                                     Prefeito Municipal 

 

PELA CONTRATADA: .....................................................  

                                           REPRESENTANTE LEGAL  

TESTEMUNHAS:  

 

NOME:        

CPF:                                                                          

 

NOME:       

CPF:  
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ANEXO VIII - MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA  

DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

(papel timbrado da empresa) 

 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 113/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021 

 

 

 

NOME, QUALIFICAÇÃO, DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem 

fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatória, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Por ser verdade, firma a presente. 

 

 

 

_____________, ____, de ____________ de 2021. 

 

 

 

Assinatura: 

_________________________________________________________ 

Obs.: Identificar o responsável pela empresa com CPF e utilizar carimbo padronizado da empresa 

 

 

 

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA DENTRO DO ENVELOPE 

“DOCUMENTOS”. 
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