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PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2.011 - CPLJ-DAF

PROCESSO Nº 00060/2.011

AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se  aberta,  na  Empresa  Municipal  de  Planejamento,  Gestão  e  Educação  em  Trânsito  e 
Transportes de Montes Claros -  MCTrans,  situada à  R.  Carlos Paulino Cardoso nº  401,  Bairro Vila 
Exposição,  LICITAÇÃO NA MODALIDADE  DE PREGÃO PRESENCIAL, com a finalidade de 
selecionar  propostas  para  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  A 
PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  DE  TELEFONIA  MÓVEL  CELULAR  DIGITAL, 
TECNOLOGIA GSM,  cujas especificações detalhadas encontram-se em ANEXO, acompanhando o 
Edital da Licitação.

Regem a presente Licitação, a Lei Federal nº 10.520/02, o Decreto Municipal nº 2.111/05, a Portaria 
MCTrans nº 0020/10, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis.

A abertura desta Licitação ocorrerá no dia 19 (dezenove) de maio de 2.011, às 09:00 (nove) horas, na 
sala nº 07, nesta MCTrans, quando os interessados deverão apresentar os envelopes nº 01 - Propostas de 
Preços e nº 02 - Documentos de Habilitação a Pregoeira, bem como a  Declaração, em separado dos 
envelopes  acima  mencionados,  dando  ciência  de  que  preenchem  plenamente  os  requisitos  de 
habilitação estabelecidos no ato convocatório do certame.

Poderão  participar  da  Licitação  pessoas  jurídicas  que  atuam no  ramo pertinente  ao  objeto  licitado, 
observadas as condições constantes do Edital.

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados com a CPLJ, em meio magnético, mediante a 
entrega de um disquete vazio, de segunda a sexta-feira, no horário de 07:30 às 11:30 e de 13:30 às 18:00 
horas   ou  no  site  www.montesclaros.mg.gov.br. É  necessário  que  seja  informado  à  Comissão 
Permanente de Licitações e Julgamentos, via e-mail - (mctrans@montesclaros.mg.gov.br) - ou via fax 
(38) 3229-3366, a retirada do mesmo, para que possamos comunicar possíveis alterações que se fizerem 
necessárias. A CPLJ não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento, àqueles 
interessados  que  não  confirmarem  pelos  meios  expostos,  a  retirada  do  Edital.  Quaisquer  dúvidas 
contactar através do telefone (38) 3229-3366.

Montes Claros, 09 de maio de 2.011
.

                                                   ___________________________
Alzira Ruas Freire
Presidente - CPLJ

http://www.montesclaros.mg.gov.br/
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PREÂMBULO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E JULGAMENTOS
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2.011
PROCESSO Nº 00060/11
DATA DA REALIZAÇÃO: 19/05/2.011
HORÁRIO: 09:00 horas
LOCAL: Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de 
Montes Claros - MCTrans

A Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes 
Claros - MCTrans, com endereço à R. Carlos Paulino Cardoso, 401 - Vila Exposição - Montes Claros, 
MG, CNPJ nº 05.097.946/0001-31, Inscrição Estadual nº 433.233373-0076, torna pública a abertura do 
Processo Administrativo nº  00060/11, na modalidade Pregão Presencial no 0006/11, do tipo Menor 
Valor Global,   regido pela Lei Federal n.º  10.520, de 17/07/2.002, Decreto Municipal n.º  2.111 de 
08/03/2.005, Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93,  e alterações posteriores, e demais condições fixadas 
neste instrumento convocatório. Os trabalhos serão conduzidos pela Comissão Permanente de Licitações 
e Julgamentos desta empresa, Alzira Ruas Freire, designada Pregoeira, e integrarão a Equipe de Apoio 
os funcionários Mônica Queiroz Veloso, Kennedy Mac Milan Deen de Ávila e Neyvanir Ferreira da 
Silva, designados pela Portaria nº 020/10, publicada em 29/07/2.010.

I - OBJETO

Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de telefonia móvel celular digital, 
tecnologia GSM, para utilização da MCTrans.

 II - ÁREA SOLICITANTE

Diretoria de Trânsito e Sistema Viário.

III - CONSULTAS AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados com a CPLJ, em meio magnético, mediante a 
entrega de um disquete vazio, de segunda a sexta-feira, no horário de 07:30 às 11:30 e de 13:30 às 18:00 
horas   ou  no  site  www.montesclaros.mg.gov.br. É  necessário  que  seja  informado  à  Comissão 
Permanente de Licitações e Julgamentos, via e-mail - (MCTrans @ montesclaros.mg.gov.br) - ou via fax 
(38) 3229-3366, a retirada do mesmo, para que possamos comunicar possíveis alterações que se fizerem 
necessárias.  A  CPLJ  não  se  responsabilizará  pela  falta  de  informações  relativas  ao  procedimento, 
àqueles  interessados  que  não  confirmarem  pelos  meios  expostos,  a  retirada  do  Edital.  Quaisquer 
dúvidas contactar através do telefone (38) 3229-3366.

Empresa Municipal de Planej, Gest. e Educ em Trânsito e Transp. de Montes Claros - MCTrans
Rua Carlos Paulino Cardoso, 401 - Vila Exposição - CEP: 39.400-218

Montes Claros/MG - (38) 3229-3434 Telefax: (38) 3229-3366

http://www.montesclaros.mg.gov.br/
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IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1 - Poderão participar desta licitação empresas especializadas para a prestação dos serviços de telefonia 
móvel, do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam às condições de habilitação estabelecidas 
neste 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 - Declarada inidônea, suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração.

2.2 - Em consórcio;

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, se sujeita 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 a Pregoeira, no dia 
19 de maio de 2.011 às 09:00 (nove horas), na sala de comissão, devidamente munidos de: carteira de 
identidade ou documento legal equivalente,  documento que o credencie a participar deste certame - 
modelo  do anexo III  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.

1.1 - Após o credenciamento se dará a abertura oficial do pregão às 09:30 (nove horas e trinta minutos) 
do dia 19/05/2.011 na sala nº 07 da Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em 
Trânsito e Transportes de Montes Claros - MCTrans.

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 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 17.07.2.002.

4 - O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo do Anexo III e, se não o fizer, deverão 
ser apresentados com todos os dados informativos contidos no modelo.

Empresa Municipal de Planej, Gest. e Educ em Trânsito e Transp. de Montes Claros - MCTrans
Rua Carlos Paulino Cardoso, 401 - Vila Exposição - CEP: 39.400-218

Montes Claros/MG - (38) 3229-3434 Telefax: (38) 3229-3366
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5  -  O  credenciamento  do  licitante  ou  de  seu  representante  legal  junto  a  Pregoeira  implica  a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para realização das 
transações inerentes ao Pregão Presencial.

VI - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO. 

1 - Os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser entregues a Pregoeira na abertura 
da sessão pública deste certame, em envelopes distintos, colados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa, as seguintes informações:

A EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E EDUCAÇÃO EM TRÂNSITO E 
TRANSPORTES DE MONTES CLAROS - MCTrans

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00060/2.011
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2.011

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE

A EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E EDUCAÇÃO EM TRÂNSITO E 
TRANSPORTES DE MONTES CLAROS - MCTrans

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00060/2.011
PREGÃO PRESENCIAL Nº0006/2.011

“PROPOSTA COMERCIAL”
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE

VII - PROPOSTA COMERCIAL

1 - A proposta comercial poderá ser apresentada conforme Modelo de Proposta Comercial - Anexo II 
ou  em modelo  próprio,  desde  que  contenha  todas  as  informações  ali  previstas,  em uma  via,  com 
identificação da empresa proponente, n.º do CNPJ, endereço e assinada pelo seu representante legal ou 
devidamente identificado e qualificado. 

2 -  A proposta e os lances deverão referir-se a integralidade do objeto; 

3 - A proposta comercial deverá ser apresentada considerando, obrigatoriamente:
3.1.1 - O prazo de validade das propostas não serão inferiores ao período de 60 (sessenta) dias corridos.
3.1.2 - A proposta deverá se referir obrigatoriamente a integralidade do objeto; 
3.1.3 - A licitante deverá apresentar sua proposta no Anexo II deste instrumento, ou utilizar modelo 
próprio, desde que contenha a mesma forma e todas as informações previstas nos referidos anexos.
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3.1.4 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país;
3.1.5 - Havendo divergência entre o preço expresso em algarismos e o expresso por extenso, prevalecerá 
este último.
3.1.6 - O valor da proposta diz respeito unicamente ao objeto licitado. 
3.1.7 - A Proposta Comercial deverá ser rubricada e numerada seqüencialmente, da primeira a última 
folha, de modo a refletir seu número exato.
3.1.8 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo proponente, no ato 
do envio de sua proposta comercial.
3.1.9 -  A eventual falta  de numeração ou a numeração incorreta será suprida pelo representante  da 
licitante na sessão de abertura das propostas.
3.1.10  -  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.
3.1.11 - As propostas que omitirem o prazo de validade previsto no item 3.1.1, serão entendidas como 
válidas pelo período de 60 (sessenta) dias corridos.
3.1.12 - A apresentação da proposta em desacordo com o previsto neste título inabilitará o proponente.

VIII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

1 - O Envelope “Documentos para Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados, os 
quais dizem respeito a:

1.1 - Habilitação Jurídica

1.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
1.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, última alteração se nesta constar o objeto 
social  e  administração  da  empresa,  devidamente  registrado  na  Junta  Comercial,  em se  tratando  de 
sociedades comerciais;
1.1.3  -  Documentos  de  eleição  dos  atuais  administradores,  tratando-se  de  sociedades  por  ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea 1.1.2, deste subitem;
1.1.4  -  Ato  constitutivo  devidamente  registrado  no  Cartório  de  Registro  Civil  de  Pessoas  Jurídicas 
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
1.1.5 - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente,  tratando-se  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em funcionamento  no  país,  quando a 
atividade assim o exigir.
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1.2 - Regularidade Fiscal

1.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
1.2.2 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, relativa à sede da licitante;
1.2.3 - Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS);
1.2.4 - Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

1.3 - Autorização de funcionamento na Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel.

1.4 - Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo representante legal do licitante;

1.5 - A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação de:

1.5.1 - Atestado(s) de capacidade técnica expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 
privado, que comprove(m) que a licitante executou ou está executando serviços da mesma natureza ou 
similares ao da presente licitação.

1.5.2 - O(s) atestado(s) deve(m) conter o nome, endereço e o telefone de contato do(s) atestador(es), ou 
qualquer  outro  meio  com o qual  a  empresa  possa  valer-se  para  manter  contato com a(s)  pessoa(s) 
declarante(s).

1.6  -  Não  tendo  a  empresa  classificada  como  vencedora  do  certame  apresentado  à  documentação 
exigida, no todo ou em parte, será esta desclassificada, podendo a ela serem aplicadas as penalidades 
previstas na legislação que rege o procedimento, e será convocada então a empresa seguinte na ordem de 
classificação, observada as mesmas condições propostas pela vencedora do certame.

1.7 - A documentação, na fase pertinente, serão rubricada pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e pelos 
representantes  legais  presentes  e  após,  examinada  será  anexada  ao  processo  desta  licitação,  sendo 
inabilitados aquelas proponentes cuja documentação apresente irregularidades.

1.8 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará 
como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 
propostas.

1.9  -  Os  documentos  mencionados  neste  Título  não  poderão  ser  substituídos  por  qualquer  tipo  de 
protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes.

1.10 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o 
previsto neste Título inabilitará o proponente.

1.11 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a 
ser substituído por cópia reprográfica autenticada.
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IX - PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO

1 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas licitantes, a 
Pregoeira  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, 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 subseqüentes, 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 objeto cotado;

2.4.2  -  Apresente  preços  simbólicos,  irrisórios  ou  de  valor  zero,  incompatíveis  com  os  preços  de 
mercado, superestimados ou manifestamente inexeqüíveis, 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;

2.5 - Não contenha marca e modelo dos aparelhos a serem fornecidos conforme Anexo I.  

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.

Empresa Municipal de Planej, Gest. e Educ em Trânsito e Transp. de Montes Claros - MCTrans
Rua Carlos Paulino Cardoso, 401 - Vila Exposição - CEP: 39.400-218

Montes Claros/MG - (38) 3229-3434 Telefax: (38) 3229-3366



                                                                                                 MCTrans

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 global mensal.

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 lances verbais serão verificados 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, a Pregoeira 
examinará  a  oferta  subseqüente,  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.

5  -  Sendo  aceitável  a  oferta  de  menor  preço  global  mensal,  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, a Pregoeira 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.
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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  pela  Pregoeira,  Equipe  de  Apoio  e  pelos 
licitantes. 

X - IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

1 - Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão ou licitante, no prazo 
de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,  dirigidas a Pregoeira da 
Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros - 
MCTrans, devendo ser protocolizadas na recepção da mesma.

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 3 (três) dias úteis, a partir do dia seguinte à sua 
manifestação.

2.1 - Os demais licitantes poderão apresentar contra-razões 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 5 (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 Presidente da Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e 
Transportes de Montes Claros - MCTrans, aos cuidados da Pregoeira, no prazo de 3 (três) dias úteis, 
conforme estabelecido no item 2 deste título;

b) Ser dirigido ao Presidente da Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e 
Transportes de Montes Claros - MCTrans, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 5 (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 
ou nome, CNPJ ou CPF e endereço, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal 
ou credenciado do licitante, devidamente comprovado.
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d)  Ser  protocolizado na  Recepção da Empresa  Municipal  de  Planejamento,  Gestão  e  Educação em 
Trânsito e Transportes de Montes Claros - MCTrans.

7 - A decisão acerca de recurso interposto será comunicada a todos os licitantes por meio de publicação 
em jornal de circulação local e, ainda, estará afixado no quadro de avisos da Empresa. 

8 - 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.

9 - A Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes 
Claros - MCTrans não se responsabilizará por memoriais de recursos e impugnações, endereçados via 
postal ou por outras formas, entregues em locais diversos da Recepção da MCTrans, e que, por isso, não 
sejam protocolizados no prazo legal. 

XI - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

1 - Inexistindo manifestação recursal a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à 
autoridade superior homologar o procedimento licitatório.

2  -  Impetrado recurso,  após decidido,  a Pregoeira divulgará a  decisão,  por publicação no jornal  de 
circulação local e no quadro de avisos da MCTrans, competindo à autoridade superior adjudicar o objeto 
ao licitante vencedor e homologar o procedimento licitatório.

XII - DO CONTRATO

1 - O serviço, objeto desta licitação será prestado diariamente, gerando contrato entre as partes. 

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

1.1.1 - Se disser respeito à qualidade, eficiência na execução dos serviços, 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.
 
1.2  -  O  prazo  de  vigência  do  contrato  será  de  12  meses  a  contar  de  sua  assinatura,  podendo  ser 
prorrogado por 60 (sessenta) meses, com base no art. 57, Inciso II da lei Federal 8666/93 devidamente 
justificado.

1.3 - O valor do contrato não sofrerá reajuste de preço antes de doze meses de vigência.
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1.3.1 - Caso o contratado pleiteie um aumento após o prazo estipulado no item anterior, este deverá ser 
dado conforme AUTORIZAÇÃO DA ANATEL.

1.4 - A MCTrans reserva-se o direito de não aceitar os SERVIÇOS PRESTADOS 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 Federal nº 8.666/93.

1.6 - Os aparelhos serão fornecidos para a MCTrans sem ônus para a mesma e a operadora vencedora 
utilizará o código de longa distância a que tem parceria, devendo informar por escrito a MCTrans qual o 
código a ser utilizado na execução do serviço.

1.7  -  Os aparelhos  fornecidos  pela  EMPRESA deverão  ser  novos,  sem uso e  com garantia  de,  no 
mínimo,  01  (um)  ano,  a  contar  da  data  de  seu  recebimento  pela  Diretoria,  os  quais  serão  de  sua 
propriedade, devendo ser substituídos, quando detectado defeito não provocado pelo mau uso por parte 
do usuário, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) horas, a contar do comunicado.

1.8  -  O  número  estimado  para  contratação  poderá  ser  alterado  desde  que  mantenha  as  condições 
proporcionais da proposta inicial mantendo as mesmas condições contratuais.

1.9 - Além das responsabilidades resultantes da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações e do respectivo 
contrato de concessão ou termo de autorização assinado com a ANATEL, a CONTRATADA deverá:

1.9.1  Disponibilizar  a  CONTRATANTE  um  atendimento  de  Serviço  Móvel  Pessoal  -  SMP 
diferenciado, por meio de  consultoria especializada (consultor próprio),  em horário comercial  de 
08:00 às 18:00 horas e em  Central de Atendimento 24 horas;

1.9.2 - Zelar pela integridade da comunicação;

1.9.3  -  Apresentar  e  disponibilizar  soluções  com maior  segurança  e  qualidade  em comunicações  e 
modernidade de equipamentos.

XIII - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO

1 -  O setor  competente  para  receber,  autorizar,  conferir  e  fiscalizar  o  objeto desta  licitação será  a 
Diretoria de Trânsito e Sistema Viário, observado o artigo 67, da Lei Federal no 8.666/93.

2 - Na ocorrência de atrasos na prestação de serviços, a MCTrans poderá aplicar as penalidades previstas 
neste Edital.

XIV - PAGAMENTO

1 - Os recursos necessários ao atendimento das despesas decorrentes deste processo correrão à conta de 
recursos próprios da empresa.
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2  -  O  pagamento  do  serviço  será  efetuado  mensalmente,  após  recebimento  da  Nota  Fiscal/Fatura, 
acompanhada  das  Certidões  Negativas  de  Débito  junto  a  Previdência  Social,  a  Fazenda  Federal, 
Estadual e Municipal e o Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS, para a realização de todos os 
pagamentos.

2.1 - Se o objeto não for executado conforme condições deste edital, o pagamento ficará suspenso até a 
sua retificação.

2.2 - 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 documento 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).

XV - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1 - O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de prestar os serviços, 
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 5 (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 - 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 conseqüente rescisão contratual;

2.3  -  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  da  proposta,  na  hipótese  da(o)  Contratada(o), 
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.
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4 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos 
devidos  pela  MCTrans.  Se  os  valores  não  forem  suficientes,  a  diferença  deverá  ser  paga  pela 
contratada(o) por meio de depósito bancário na conta da MCTrans, no prazo máximo de 3 (três) dias 
úteis, a contar da data de notificação da aplicação da sansão.

XVI - DISPOSIÇÕES GERAIS

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

Anexo I - Descrição do objeto; 
Anexo II - Modelo Proposta Comercial
Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo IV -  Modelo de  Declaração  de  Cumprimento  do disposto  no inciso XXXIII,  do art.  7º,  da 
Constituição da República Federativa do Brasil;
Anexo V - Minuta do Contrato; 
Anexo VI - Declaração de Inexistência de impedimento legal para licitar,

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 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. 

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 8.666/93. 

6.1  -  Caso  a  Pregoeira  ache  conveniente  poderá  suspender  a  sessão  temporariamente  e  retomar  os 
trabalhos em seguida. 
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6.2 - 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 pela Pregoeira ou 
Equipe de Apoio.

6.3 - 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 Empresa Municipal de 
Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros - MCTrans revogá-la, no 
todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-
la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado 
para conhecimento dos participantes da licitação. 

9 - A Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes 
Claros - MCTrans poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou 
para sua abertura.

10 -  Para atender a seus interesses,  a  Empresa Municipal  de Planejamento,  Gestão e Educação em 
Trânsito e Transportes de Montes Claros - MCTrans 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 Presidente da MCTrans e da Pregoeira serão publicadas em jornal local e no quadro 
de avisos da MCTrans, podendo, quando for o caso, ser aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da Lei 
Federal n.º 8.666/93.

12 - Fica eleito o foro da Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer 
questões oriundas desta licitação.

Montes Claros, 09 de maio de 2.011.

___________________________________________
Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos

Presidente – Alzira Ruas 
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ANEXO I 

 DESCRIÇÃO DO OBJETO
PROCESSO: 00060/2.011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0006/2.011

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO MARCA/
MODELO

VALOR
UNIT.

R$

VALOR
TOTAL

R$

01 01 un.

SERVIÇO  DE   TELECOMUNICAÇÃO 
ATRAVÉS DE TELEFONIA CELULAR,  05 
(CINCO)  APARELHOS/NÚMEROS  PARA 
FALAR  COM  QUALQUER  OPERADORA 
SEM  BLOQUEIOS,  DEVENDO  AS 
LIGAÇÕES  EFETUADAS   ENTRE  ESTES 
APARELHOS/NÚMEROS  SEREM  SEM 
TARIFA,  SENDO  OS  APARELHOS  COM 
AS  SEGUINTES  CARACTERÍSTICAS: 
TECNOLOGIA  GSM,  CÂMERA  2.0 
MEGAPIXELS (MÍNIMO) COM  TODOS OS 
ACESSÓRIOS  (CABO  DE  DADOS, 
CARREGADOR,  BATERIA,  ETC.).  E COM 
OS  SEGUINTES  LIMITES  DE  LIGAÇÕES 
MENSAIS  PARA  CADA  APARELHO 
/NÚMERO):  a) PACOTE DE 500 MINUTOS 
DE LIGAÇÕES LOCAIS PARA QUALQUER 
OPERADORA (MESMO DDD); PACOTE DE 
250  MINUTOS  DE  LIGAÇÕES  PARA 
QUALQUER  OPERADORA  DE   OUTRO 
DDD  DENTRO  DO  ESTADO  DE  MINAS 
GERAIS.

02 01 un.

SERVIÇO  DE   TELECOMUNICAÇÃO 
ATRAVÉS  DE  TELEFONIA  COM 
TECNOLOGIA  GSM,  APENAS  PARA 
LIGAÇÃO  TELEFÔNICA  DE  CELULAR 
PARA CELULAR,  NA MESMA ÁREA DE 
DDD,  SENDO  15  (QUINZE)  APARELHOS 
/NÚMEROS,  PODENDO  EFETUAR 
LIGAÇÕES  APENAS  ENTRE  ESTES 
APARELHOS/NÚMEROS E APARELHOS
/NÚMEROS  DO  ITEM  01,  COM 
BLOQUEIOS  PARA  OUTROS 
NÚMEROS/OPERADORAS, SEM  LIMITES 
DE  MINUTOS   POR   MÊS,  COM 
BLOQUEIO  DE  OUTROS  SERVIÇOS 
(LIGAÇÃO  A  COBRAR,   SMS, 
MENSAGEM  DE TEXTO, MENSAGEM DE 
VOZ,  NAVEGAÇÃO ETC.). 

OBSERVAÇÃO: 
-  Os  20  (vinte)  aparelhos  citados  serão  fornecidos  pela  operadora  (contratada)  sem  ônus  para  a 
MCTrans.
- A operadora vencedora utilizará o código de longa distância a que tem parceria.

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
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.............................timbre ou identificação do licitante...............

À

Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros – 
MCTrans.

Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos

Prezados Senhores:

Atendendo ao Pregão nº __________________, apresentamos nossa Proposta de Preços, conforme 
abaixo especificado:

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO MARCA/
MODELO

VALOR
UNIT.

R$

VALOR
TOTAL

R$

    DATA: _____/____/____                        VALOR GLOBAL R$_____________(_________________________________________)

Local e data
Assinatura e carimbo do representante legal.

ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2.011
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MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

___________________________________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº 

_______________________________________, sediada na cidade de _________________________, 

neste  ato  representada  pelo(a)  Sr(a)  ______________________________________,  residente  e 

domiciliado(a)  à  _________________________________,  CPF  nº 

______________________________, detentor(a) de amplos poderes para nomeação de representante 

para  que  lhe  faça  as  vezes  para  fins  licitatórios,  confere  ao  Sr(a) 

__________________________________, portador da identidade nº _______________________, CPF 

nº ________________________, com fim específico de representar o outorgante perante a Empresa 

Municipal  de  Planejamento,  Gestão  e  Educação  em  Trânsito  e  Transportes  de  Montes  Claros  - 

MCTrans, no Pregão Presencial nº 0006/11, podendo assim retirar Editais, propor seu credenciamento e 

oferta em lances verbais em nome da representante e assim, assinar atas, contratos de fornecimentos de 

materiais  ou  prestação  de  serviços,  firmar  compromissos  e  enfim,  todos  os  atos  que  se  fizerem 

necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

_______________________________, ______ de _______ de _______.

_____________________________________

Outorgante (reconhecer firma)
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO

A  empresa______________________________,  cadastrada  no  CNPJ  sob  o 
nº______________________________, situada à _______________________por intermédio do (a) seu 
(a) representante ou procurador (a) declara a Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação 
em Trânsito e Transportes de Montes Claros - MCTrans que atende a todas as condições de habilitação 
no  processo  licitatório  nº_________________Edital  de  Pregão  nº  _________________  e  se 
compromete a entregar o (s) bem (ns) e/ou a prestar o (s) serviço (s) que lhe for (em)  adjudicado 
(s) conforme a descrição do Anexo I deste Edital, desconsiderando qualquer erro que porventura 
houver cometido na elaboração da Proposta de Preços, e, também declara, para fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, 
de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 
anos. Declara ainda, cumprir a Lei Municipal nº 3.084 de 28 de fevereiro de 2.003, que dispõe sobre 
aplicação  de  sanções  às  empresas  sediadas  no  Município  em  descumprimento  da  Lei  de  Política 
Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e Decreto Lei nº 3.928 de 20 de dezembro 
de 1.999 que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência.

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.
Assinatura e carimbo do representante legal.

ANEXO V
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR.

Declaro, sob as penas da lei e para o específico fim de participar do Pregão Presencial  nº. 0006/2.011, 
que ...................(nome ou razão social do licitante):

a) Não se encontra, suspenso temporariamente de participar de licitações ou de contratar com o Poder 
Público;

b) Não se encontra, a qualquer título, sujeito a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o 
Poder Público;

c) Não é, e não possui dentre os sócios, titular de mandato eletivo;

d)  Não se encontra  nos  termos da  legislação em vigor  ou do edital  da presente  licitação,  sujeita  a 
qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular habilitação na presente licitação, ou 
a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer.

Assim sendo,  para os  fins  que se  fizer  de direito,  e  por  possuir  poderes  legais  para tanto,  firmo a 
presente.

Montes Claros - MG, ____ de ___________ de 2.011.

_____________________________________________________
(Nome da empresa e assinatura do representante legal)

(firma reconhecida)
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ANEXO VI

  MINUTA CONTRATUAL

A  Empresa  Municipal  de  Planejamento,  Gestão  e  Educação  em  Trânsito  e 
Transportes  de  Montes  Claros  -  MCTrans,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº 
05.097.946/0001-31, Inscrição Estadual nº 433.233.373.00-76, com sede à Rua Carlos 
Paulino Cardoso nº 401 - Bairro Vila Exposição, em Montes Claros - MG, a seguir 
denominada  CONTRATANTE,  neste  ato,  representada  por  seu  Presidente,  a  Sr. 
Jacinto Paulo Pereira Faustino, portador do RG n° M - 1.548.417, inscrito no CPF 
sob o n° 303.607.306-04, e a empresa ______________________, inscrita no CNPJ 
sob o nº _______________________, com sede à ________________ nº ___ - Bairro 
_________________, Montes Claros -  MG, a  seguir  denominada  CONTRATADA, 
neste  ato,  representada  pelo  _________________,  portador  do  RG  nº  MG 
______________,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  ______________________,  resolvem 
firmar  o  presente  contrato  para  a  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 
MÓVEL CELULAR, COM TECNOLOGIA GSM, como especificado na cláusula 
primeira,  em  conformidade  com  o  Processo  Administrativo  nº  00060/2.011,  na 
Licitação Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2.011, sob a regência da Lei 
Federal  nº  10.520/02,  do  Decreto  Municipal  nº  2.111/05,  subsidiariamente,  da  Lei 
Federal  nº  8.666/93  e  suas  alterações  posteriores,  cada  qual  naquilo  que  couber,  e 
mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

1 - Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de telefonia móvel celular, com 
tecnologia GSM, conforme descriminado no anexo I do edital gerador deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Condições de Execução

2 -  O Contrato  firmado com esta  MCTrans  não  poderá  ser  objeto  de  cessão  ou  transferência  sem 
autorização da CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão.

2.1 - Os aparelhos serão fornecidos sem ônus para a MCTrans pela  CONTRATADA, e a operadora 
vencedora utilizará o código de longa distância a que tem parceria, devendo informar por escrito a 
MCTrans qual o código a ser utilizado na execução do serviço.

2.2 - Os aparelhos fornecidos pela CONTRATADA deverão ser novos, sem uso e com garantia de no 
mínimo  01  (um)  ano,  a  contar  da  data  de  seu  recebimento  pela  gerência,  os  quais  deverão  ser 
substituídos,  quando detectado defeito não provocado pelo mau uso por  parte  do usuário,  no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do comunicado.
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2.3  -  O  número  estimado  para  contratação  poderá  ser  alterado  desde  que  mantenha  as  condições 
proporcionais da proposta inicial mantendo as mesmas condições contratuais.

2.4 - A operadora vencedora deste processo utilizará o código de longa distância a que tem parceria.

CLÁUSULA TERCEIRA - Dos Limites 

1 - A prestação de Serviço será determinada e fiscalizada pela Diretoria de Trânsito e Sistema Viário, 
através de indicação de funcionário responsável para realizar a fiscalização da prestação do serviço. 

CLÁUSULA QUARTA - Das Despesas Excluídas 

1 - Está excluídas a obrigatoriedade de contratação do presente contrato quaisquer serviços fora do 
objeto da presente licitação. 

CLÁUSULA QUINTA - Das Obrigações das Partes

1 - DA CONTRATADA:

1.1 - Prestar serviços de boa qualidade vinte e quatro horas por dia, dentro do requisitado nos termos do 
processo licitatório.  

1.1.1 - Além das responsabilidades resultantes da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações e do respectivo 
contrato de concessão ou termo de autorização assinado com a ANATEL, a CONTRATADA deverá:

1.1.2  -  Disponibilizar  a  CONTRATANTE um  atendimento  de  Serviço  Móvel  Pessoal  -  SMP 
diferenciado, por meio de consultoria especializada (consultor próprio), em horário comercial de 08:00 
às 18:00 horas e em  Central de Atendimento 24 horas;

1.1.3 - Zelar pela integridade da comunicação;

1.1.4  -  Apresentar  e  disponibilizar  soluções  com maior  segurança  e  qualidade  em comunicações  e 
modernidade de equipamentos;

1.2 - Para a prestação dos serviços contratados todo e qualquer material e ou equipamento fornecidos 

devem ser  de  responsabilidade  da  CONTRATADA,  desta  forma sua  proposta  deve  ser  formulada 

considerando esta exigência.

1.3 - Todos os acessos móveis (aparelhos) ativados serão fornecidos pela  CONTRATADA sem ônus 
para a MCTrans e a operadora vencedora utilizará  o código de longa distância a  que tem parceria, 
devendo informar por  escrito  a  MCTrans qual  o  código a  ser  utilizado na execução do serviço. O 
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fornecimento  destas  estações  deverá  ocorrer  mediante  documento  fiscal  nas  seguintes  condições  e 
endereço:
Rua Carlos Paulino Cardoso, nº 401, Vila Exposição - CEP: 39400 -218.

1.4 - Fornecer os aparelhos móveis para utilização do serviço contratado, com atualização tecnológica 

compatível com os aparelhos comercializados na data da entrega e na data de cada renovação contratual, 

caso venha ocorrer.

Observação: Os aparelhos fornecidos devem ser novos, sem uso.

1.5 - A  CONTRATADA, deverá fornecer todos os acessórios ao pleno funcionamento das Estações 

Móveis.

1.6 - É de responsabilidade da  CONTRATADA,  substituir qualquer aparelho móvel que apresentar 

defeito, de forma a não gerar interrupção dos serviços. Se comprovado, por ambas as partes, que o 

defeito não foi ocasionado por mau uso, a substituição do aparelho não pode representar nenhum ônus 

para a MCTrans.

1.7 - A empresa  CONTRATADA deverá prover os recursos necessários de modo que o atendimento 

para substituição dos aparelhos móveis que apresentarem defeito ocorra nas dependências da MCTrans, 

independentemente da causa do defeito.

1.8 - Será de responsabilidade da CONTRATADA, disponibilizar na execução do contrato as seguintes 

condições:

1.8.1 - As Estações deverão ser entregues ativadas/habilitadas, com possibilidade de atendimento da 

CONTRATANTE em todas as localidades atendidas pela Autorizada, em sua Área de Prestação.

1.9 - Prestar, por intermédio do consultor designado para acompanhamento do contrato, as informações 

e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela MCTrans, em até 48 (quarenta e oito) horas, a 

contar da solicitação. A  CONTRATADA deverá fornecer código de acesso para eventuais contatos, 

esclarecimentos ou registro de reclamações, sobre todas as ocorrências relativas ao serviço contratado, 

com funcionamento 24 horas por dia e 07 dias por semana.

1.12  -  Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratadas,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem 

necessários,  até  o  limite  de  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  do  valor  atualizado  do  contrato,  em 

conformidade com a legislação vigente.

1.13 - Levar, imediatamente, ao conhecimento do órgão gestor do contrato, qualquer fato extraordinário 

ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis.
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1.14 - Reconhecer o funcionário que for indicado pela MCTrans para realizar solicitações relativas a esta 

contratação.

1.15 - Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas através do serviço desta contratação, 

no mínimo dentro de sua rede de telecomunicações, respeitando as hipóteses e condições constitucionais 

e legais de quebra de sigilo de telecomunicações. Ressaltando, também, que a  CONTRATADA não 

poderá divulgar os códigos das estações móveis utilizadas pela MCTrans.

1.16  -  Responder  por  quaisquer  prejuízos  que  seus  empregados  ou  prepostos  causarem  à 

CONTRATANTE ou  a  terceiros,  decorrentes  da  incompatibilidade  de  ação  ou  omissão  culposa, 

procedendo  imediatamente  os  reparos  ou  indenizações  cabíveis  e  assumindo  inteiramente  o  ônus 

decorrente.

1.17 - Apresentar, mensalmente, detalhamento dos serviços prestados, conforme informações a seguir:

1.17.1. A Nota Fiscal de Serviço deverá ser fornecida em papel.

1.17.2 - Apresentar Nota Fiscal dos serviços prestados, incluindo detalhamento das chamadas e valor 

total  do  serviço,  separados  por  acesso  móvel,  que  deverão  conter  todos  os  impostos  e  descontos 

conforme preços contratados no processo licitatório, em conformidade com demais instruções constantes 

deste documento.

1.18 - Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa do objeto contratado, não podendo, sob 

qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do 

serviço.

2 - DA CONTRATANTE 

2.1  -  Fornecer  nome  e  dados  do  responsável  pela  administração  do  contrato  com  a  empresa 

CONTRATADA para manutenção da prestação de serviço de qualidade;

2.2 - Fazer uso adequado das Estações Móveis fornecidas pela CONTRATADA, seguindo as instruções 

constantes de seus manuais de uso;

2.3 - Zelar pela conservação e durabilidade das referidas Estações Móveis;

2.4 - Arcar com os custos da manutenção ou substituição da Estação Móvel avariada, caso comprovado 

a culpa ou dolo de um dos seus prepostos.

CLÁUSULA SEXTA - Da Fiscalização dos serviços
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1 - A fiscalização, autorização, conferência e recebimento do objeto deste contrato, serão realizados pelo 
servidor indicado pela CONTRATANTE, observados os arts. 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - Forma de Pagamento e Reajuste

1 - O pagamento do serviço será efetuado mensalmente, após a data de recebimento da Nota Fiscal/ 
Fatura, acompanhada das Certidões Negativas de Débito junto a Previdência Social, a Fazenda Federal, 
Estadual e Municipal e o Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS, para a realização de todos os 
pagamentos.

2 - 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 - O valor do contrato não sofrerá reajuste de preço antes de doze meses de vigência.
 
3.1 - Caso a CONTRATADA pleiteie aumento ou reajuste do valor do contrato após o prazo estipulado 
no item anterior, este deverá ser concedido conforme AUTORIZAÇÃO DA ANATEL.

CLÁUSULA OITAVA - Da Dotação Orçamentária

1 - Os recursos necessários ao atendimento das despesas decorrentes deste processo correrão à conta de 
recursos próprios da empresa.

CLÁUSULA NONA - Do Prazo de Vigência

1 - O prazo de vigência do contrato de 12 meses a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por 
60 (sessenta) meses, com base no art. 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 devidamente justificado.

CLÁUSULA DÉCIMA - Das Sanções

1 - O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de prestar os serviços, 
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 5 (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;
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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 conseqüente rescisão contratual;

2.3  -  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  da  proposta,  na  hipótese  da(o)  Contratada(o), 
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  pela  MCTrans.  Se  os  valores  não  forem  suficientes,  a  diferença  deverá  ser  paga  pela 
contratada(o) por meio de depósito bancário na conta da MCTrans, no prazo máximo de 3 (três) dias 
úteis, a contar da data de notificação da aplicação da sansão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Rescisão Contratual

1 - O contrato poderá ser rescindido, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial, 
nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

§ 1º - Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, constituem causas de rescisão 
de contrato:

I  -  Paralisação  total  ou  parcial  da  prestação  de  serviços  por  fatos  de  responsabilidade  da 
CONTRATADA,  por  prazo  superior  a  05  (cinco)  dias  ininterruptos,  salvo  motivo  de  força  maior 
devidamente comprovado.
II - Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente.
III - Se a CONTRATADA não cumprir as determinações da fiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Vinculação Contratual

1  -  Este  contrato  está  vinculado  de  forma  total  e  plena  ao  Processo  nº  00060/2.011,  
modalidade Pregão nº 0006/2011, que lhe deu causa, para cuja execução exigir-se-á rigorosa obediência 
ao Edital Convocatório.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da Publicação

1 -  O extrato do presente contrato será publicado no quadro de avisos localizado nas dependências da 
MCTrans. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do Foro

1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Montes Claros para dirimir quaisquer dúvidas quanto à execução 
do presente contrato.

 
2 - E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo.

Montes Claros, ____de ______________ de 2.011.

____________________________                                 _____________________________________
         REPRESENTANTE                                       Jacinto Paulo Pereira Faustino
           CONTRATADA                               MCTrans
   CNPJ: _________________    CNPJ:    05.097.946/0001-31

TESTEMUNHAS:

__________________________________           _________________________________
CPF:                                                                           CPF:

DESPACHO: Contrato  devidamente  examinado e  aprovado pelo  Setor  Jurídico,  em obediência  ao 
Parágrafo Único do artigo 38, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  

________________________________________
Roberta Campos Corrêa

OAB – MG 100411
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