
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0182/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0071/2015 – NOVA DATA

OBJETO:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  FUTURA  E  EVENTUAL
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP PARA COMUNICAÇÃO DE
VOZ E DADOS COM FORNECIMENTO DE APARELHO POR DEMANDA.

Empresa ____________________________________________________________

Pessoa para contato: __________________________________________________

Endereço: ___________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________

Cidade: ______________________________ Estado: ________________________

Telefone: __________________________ Fax: _____________________________

Recebemos, através do acesso à página www.montesclaros.mg.gov.br  → Licitações  
→ Pregão PMMC ou impresso cópia do instrumento convocatório da licitação acima
identificada.

Local: ________________, _____ de _____________ de _________.

_________________________________________
Assinatura

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre a Gerência de Compras deste Município e essa
Empresa, solicitamos o preenchimento do recibo de entrega do edital e envio ao
Setor Responsável por meio do fax (038) 3229-3182.
A não  remessa  do  recibo  exime  a  Gerência  de  Compras da  comunicação  de
eventuais  retificações  ocorridas  no  instrumento  convocatório,  bem  como  de
quaisquer informações adicionais.

Pregoeiro da Prefeitura de Montes Claros

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0182/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0071/2015 – NOVA DATA

OBJETO:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA FUTURA E
EVENTUAL  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA  MÓVEL  PESSOAL  -  SMP  PARA
COMUNICAÇÃO  DE  VOZ  E  DADOS  COM
FORNECIMENTO DE APARELHO POR DEMANDA.

ABERTURA DA SESSÃO  DO PREGÃO  PRESENCIAL:
Dia 16/10/2015, às 09h00min.

CONSULTAS  AO  EDITAL  E  DIVULGAÇÃO  DE
INFORMAÇÕES: na  internet no  site
www.montesclaros.mg.gov.br,  telefone  (38)3229-3020  ou
na sala da Gerência de Compra, à Av. Cula Mangabeira,
211, Centro, Montes Claros/MG, CEP 39.401-002.

ESCLARECIMENTOS:
E-mail: pregão@montesclaros.mg.gov.br
Fac-símile (38)3229-3182.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília.

mailto:preg%C3%A3o@montesclaros.mg.gov.br
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
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PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, inscrito no CNPJ sob o no. 22.678.874/0001-
35, com endereço à Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, na Cidade de Mon-
tes Claros/MG, CEP. 39.401-002, torna pública a abertura do PROCESSO LICITA-
TÓRIO Nº. 0182/2015, na modalidade  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0071/2015, do
tipo MENOR PREÇO POR LOTE,  para registro de preços, regido pelas Leis Fede-
rais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, Lei Complementar n°. 123/2006, Decretos Munici -
pais nº. 2.111/2005 e 2.691/2010 e demais condições fixadas neste edital. 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1 - O Pregão será realizado em sessão pública na Sala de Pregões desta Prefeitura
Municipal de Montes Claros, localizada à Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro,
na Cidade de Montes Claros – MG. 

2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados 
pelo Decreto Municipal nº. 3.271, de abril de maio de 2015.

II - DO OBJETO

LOTE  01  -  Registro  de  preços  para  futura  e  eventual  contratação  de  empresa
especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal - SMP para
comunicação de voz e dados com fornecimento de aparelho por demanda.

LOTE  02  -  Registro  de  preços  para  futura  e  eventual  contratação  de  empresa
especializada para serviço prestação, fornecendo  pacote de dados para acesso a
internet, por meio de tablet com tecnologia 3g ou superior, com acesso a internet
movel em banda larga, sem limites de volume de trafego e sem autenticação de
provedor. com franquia minima de 10gb, sem interrupção do serviço, com forneci-
mento de tablet.

III - DA SECRETARIA SOLICITANTE

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

IV - DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

1 - Cópia deste edital encontra-se disponível na internet, no  site www.montescla-
ros.mg.gov.br, e ainda, poderá ser obtida na sala da Gerência de Compras desta
Prefeitura, localizada à Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, na Sala nº. 101,
na Cidade de Montes Claros – MG, no horário de 8h às 12h e de 14h às 18h.

2 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame
obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site www.mon-
tesclaros.mg.gov.br, bem como as publicações no Diário Oficial do Município, no en-
dereço eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/diariooficial, quando for o caso, com
vista a possíveis alterações e avisos.

http://www.montesclaros.mg.gov.br/diariooficial
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
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2.1 - O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o proces-
so licitatório deverá, ao retirar o edital no site www.montesclaros.mg.gov.br, encami-
nhar à Gerência de Compras o recibo de retirada do edital.

3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o
e-mail pregão@montesclaros.mg.gov.br ou  via  fac-símile  (38)3229-3182,  até  02
(dois) dias úteis antes da data marcada para abertura das propostas.
3.1 - As respostas do Pregoeiro às solicitações de esclarecimentos serão encami-
nhadas por  e-mail, fax, ou disponibilizadas no site www.montesclaros.mg.gov.br no
campo “Central de Compras”, no link correspondente a este edital, ficando acessí-
veis a todos os interessados.

4 - Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas até dois dias úteis
antes da data fixada para recebimento das propostas, mediante petição a ser envia-
da para o  e-mail pregão@montesclaros.mg.gov.br, ou protocolizadas na Seção de
Protocolo,  localizada  na  Avenida  Cula  Mangabeira,  n°  211,  Centro,  Montes
Claros/MG, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o requerimento, auxiliado pelo setor
técnico competente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
4.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital.
4.2 - O Município de Montes Claros não se responsabilizará por impugnações ende-
reçadas por outras formas ou outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido
acusado recebimento pelo Pregoeiro, e que, por isso, sejam intempestivas.
4.3 - Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada
nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a al-
teração não afetar a formulação das propostas.
4.4 - A decisão do Pregoeiro será enviada ao impugnante por e-mail, e será divulga-
da no  site www.montesclaros.mg.gov.br para conhecimento de todos os interessa-
dos.
4.5 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, o interessado que não o fi-
zer até às 17 (dezessete) horas do segundo dia útil que anteceder a data de realiza-
ção da Sessão Pública do Pregão.

V - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto
licitado, que preencherem as condições constantes deste Edital.

2 - Não poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas:
2.1 - que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação;
2.2 - que tenham sido declaradas suspensas de participar de licitação e impedidas
de contratar com o Município de Montes Claros, durante o prazo da sanção aplicada;
2.3 - que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da
União,  Estados,  Distrito  Federal,  Municípios  e  nas  respectivas  entidades  da
administração indireta, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida sua reabilitação;
2.4  -  que  tenham  sido  declaradas  impedidas  de  licitar  e  contratar  com  a
administração direta e indireta do Município de Montes Claros, durante o prazo da
sanção aplicada;

http://www.montesclaros.mg.gov.br/
mailto:preg%C3%A3o@montesclaros.mg.gov.br
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
mailto:preg%C3%A3o@montesclaros.mg.gov.br
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
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2.5 - que incidirem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93, observada a
exceção prevista no § 1º do art. 9º da mesma Lei;
2.6 - que incidirem nas hipóteses previstas no art. 100 da Lei Orgânica do Município
de Montes Claros;
2.7 - cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;
2.8 - estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 
2.9 - integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não
agem representando interesse econômico em comum; 

3 - A observância das vedações anteriores é de inteira responsabilidade do licitante
que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.

VI - DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO

1  -  A  proposta  e  os  documentos  para  habilitação  deverão  ser  apresentados,
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte
externa,  além do nome do proponente e todos os dados que o identifiquem,  os
seguintes dizeres:

Envelope nº. 1 - Proposta
Pregão Presencial nº. 0071/2015

Envelope nº. 2 - Habilitação
Pregão Presencial nº. 0071/2015

2 - Todos os documentos necessários à participação deverão ser apresentados em
original,  por  qualquer  processo  de  cópia  autenticada  por  tabelião  de  notas,  por
servidor  público  autorizado ou cópia  acompanhada do original  para  autenticação
pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.

3 - Serão aceitas propostas escritas enviadas pelo correio ou entregues por portador
sem poderes para formular propostas e praticar atos durante a sessão. O autor da
proposta não poderá dar lances ou praticar qualquer ato em seu favor durante a
sessão.

VII - DO CREDENCIAMENTO

1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
1.1 - Tratando-se de representante estatutário legal, o estatuto social, contrato social
ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em de-
corrência de tal investidura;
1.2 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular
com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances,
negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os de-
mais  atos  pertinentes  ao certame,  acompanhado  do correspondente  documento,
dentre os indicados no item 1.1, que comprove os poderes do mandante para a ou-
torga.
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1.3 - Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, Declaração
conforme modelo do Anexo IV do Edital.
1.4 - Declaração de Pleno atendimento, conforme modelo do Anexo III do Edital, ob-
servando-se que todo o teor do conteúdo encontrado no modelo deverá constar na
Declaração a ser entregue no certame.

VIII - DA PROPOSTA COMERCIAL

1- A proposta de preço deverá ser legível e conter os seguintes elementos:
1.1 - Cabeçalho contendo todos os dados que identifiquem o licitante;
1.2 - Número do Pregão e do Processo em todas as páginas;
1.3 - Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da marca do produ-
to cotado em conformidade com as especificações do Anexo I deste Edital; 
1.4 - Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e
por extenso (em caso de dúvida, prevalecerá o valor por extenso), apurado à data
de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão infla-
cionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as des-
pesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e to-
das as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da
presente licitação;
1.5 - Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.

2 - Poderão ser cotados números até 02 (duas) casas após a vírgula.

3 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 

4 - O preço ofertado, salvo hipóteses legais, permanecerá fixo e irreajustável.

5 - Serão desclassificadas as propostas que:
5.1 - não atendam as exigências e requisitos estabelecidos neste Edital ou impo-
nham condições;
5.2 - apresentem valores manifestamente inexequíveis;
5.3 - sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de
impedir o julgamento.

6 - Não serão motivos de desclassificação as simples omissões irrelevantes para o
entendimento da proposta e que não causem prejuízo à Administração.

7 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo lici-
tante, no ato da entrega de sua Proposta Comercial. 

8 -  O encaminhamento da Proposta Comercial  pressupõe pleno conhecimento e
atendimento às exigências previstas neste Edital.

IX - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

1  -  No  Envelope  contendo  os  "Documentos  de  Habilitação"  deverão  conter  os
documentos a seguir relacionados:

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
1.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual;
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1.1.2  -  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  e  alterações  em  vigor,
devidamente registrado, e, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de
sociedade  por  ações,  acompanhado  do  documento  de  eleição  de  seus
administradores;
1.1.3 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de
prova da diretoria em exercício;
1.1.4 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em  funcionamento  expedido  no  país  e  ato  de  registro  ou  autorização  para
funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

1.2 - REGULARIDADE FISCAL:
1.2.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
1.2.2  -  prova  de  regularidade  com  as  Fazendas  Federal,  Estadual  e  Municipal,
relativa à sede do licitante;
1.2.3 - prova de regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS),  para
as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 8.212 de 24 de julho de 1991;
1.2.4 - prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
1.2.5 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante  a  apresentação  de  certidão  negativa,  nos  termos  do  Título  VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no. 5.452, de 1o de
maio de 1943 (CNDT).

1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
1.3.1  -  Certidão  negativa  de  pedido  de  falência  ou  em recuperação  de  crédito,
expedido pelo distribuidor judicial de sua sede.

2 -  Serão aceitas  como prova de regularidade para com as Fazendas Públicas,
certidões positivas com efeito de negativas, e certidões positivas que noticiem em
seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade
suspensa.

3 -  Os documentos relacionados neste  Título,  exceto os itens 1.1.4,  1.2.1,  1.3.1
poderão ser substituídos pelo C.R.C. - PREGÃO (Certificado de Registro Cadastral
do Pregão), emitido pela Gerência de Compras da Prefeitura Municipal de Montes
Claros/MG, em vigor na data da entrega dos envelopes, desde que expressamente
indicados no referido cadastro.
3.1  -  No  caso  de  não  constar  no  C.R.C.  -  PREGÃO da  Gerência  de  Compras
quaisquer  documentos  exigidos  neste  título,  o  licitante  deverá  complementar  a
documentação exigida.
3.2  -  Se  os  documentos  relacionados  no  C.R.C.  -  PREGÃO  da  Gerência  de
Compras  estiverem  com  os  prazos  vencidos,  deverão  ser  apresentados  novos
documentos, em vigor.

4 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em
desacordo com o previsto neste título inabilitará o licitante.

5 -  Uma vez incluído no processo licitatório,  nenhum documento será devolvido,
salvo o original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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6 -  Sob pena de inabilitação,  todos os  documentos deverão estar  em nome do
proponente  e,  preferencialmente,  com  número  do  CNPJ  e  com  o  endereço
respectivo, observando ainda o que segue, conforme preceitua a legislação vigente:
6.1 - se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz;
6.2 - se o proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial,  exceto  aqueles  documentos  que,  pela  própria  natureza,  comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

7 - A Microempresa - ME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverão apresentar
toda  a  documentação  exigida  para  a  habilitação,  inclusive  os  documentos
comprobatórios  da  regularidade  fiscal,  mesmo  que  estes  apresentem  alguma
restrição.
7.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial  corresponderá ao
momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério do Contratante, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de negativa.
7.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento,
devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.
7.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 02 (dois) dias úteis
inicialmente concedidos.
7.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo
81 da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação.

8 - Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência
plena na data fixada para sua apresentação.
8.1 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão
expedidor deverão ser datados dos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data de
abertura do Pregão.

9 - O licitante obriga-se, nos termos do modelo de Declaração de Pleno Atendimento
- Anexo III deste Edital, a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação,
observadas as penalidades cabíveis.

X - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

1  -  No  horário  e  local  indicados  no  preâmbulo,  será  aberta  a  sessão  de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame.

2 - Encerrada a fase de credenciamento, 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  e  a  Documentação  de
Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.

3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
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estabelecidas neste Edital e seus anexos.

4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances,
com observância dos seguintes critérios:
4.1  -  Seleção  da  proposta  de  menor  preço  e  as  demais  com  preços  até  10%
superiores àquela.
4.2 -  Não havendo pelo menos 03 (três)  preços na condição definida na alínea
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até
o máximo de 03 (três).
4.3  -  No  caso  de  empate  nos  preços,  serão  admitidas  todas  as  propostas
empatadas, independentemente do número de licitantes.
5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e
os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso
de empate de preços.

6 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação
de  lances  em  relação  aos  demais  empatados,  e  assim  sucessivamente  até  a
definição completa da ordem de lances.

7 - Os lances deverão ser formulados por itens, em valores distintos e decrescentes,
inferiores  à  proposta  de  menor  preço,  observada  a  redução  mínima,  que  será
estipulada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio no ato do pregão, aplicável inclusive
em relação ao primeiro.

8 -  Na licitação será  assegurada,  como critério  de  desempate,  a  preferência  de
contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
8.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco
por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

9 - Para efeito do disposto na cláusula anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á
da seguinte forma:
9.1 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior  àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
9.2 - Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
na  forma  do  item  9,  serão  convocadas  as  remanescentes  que  porventura   se
enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2° do artigo 44 da Lei Complementar n°. 123/06,
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
9.3 -  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos  nos
§§ 1° e 2° do artigo 44 da Lei Complementar n°. 123/06, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

10 - Na hipótese da não contratação das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte,  o  objeto  licitado  será  adjudicado  em  favor  da  proposta  originalmente
vencedora do certame.

11  -  O  disposto  anteriormente  em  relação  às  Microempresas  e  Empresas  de
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Pequeno  Porte  só  se  aplicará  quando  a  melhor  oferta  inicial  não  tiver  sido
apresentada por Microempresa ou empresa de pequeno porte.

12  -  A  Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte  só  poderá  usufruir  dos
benefícios legais se fizer constar na fase do credenciamento a documentação que
comprove esta condição.

13 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
dessa etapa declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta.

14 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do
último  preço  apresentado  pelo  licitante,  para  efeito  de  posterior  ordenação  das
propostas.

15 -  O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta  de menor valor com a
finalidade de redução do preço.

16 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes, apurados
mediante pesquisa realizada pelo Órgão Solicitante, já juntada aos autos. 

17 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito.
17.1  -  Considerada  aceitável  a  oferta  de  menor  preço,  será  aberto  o  envelope
contendo os documentos de habilitação de seu autor.

18  -  Eventuais  falhas,  omissões  ou  outras  irregularidades  nos  documentos  de
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão,
até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante verificação efetuada por meio
eletrônico hábil de informações.
18.1 -  A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser  anexados aos
autos  os  documentos  passíveis  de  obtenção  por  meio  eletrônico,  salvo
impossibilidade devidamente justificada.
18.2  -  A Administração  Pública  Municipal  não  se  responsabilizará  pela  eventual
indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações no momento da verificação.
Ocorrendo  essa  indisponibilidade  e  não  sendo  apresentados  os  documentos
alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.

19 - Para aferir  o exato cumprimento das condições estabelecidas no título IX, o
Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do
Município de Montes Claros/MG.

20 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o
licitante será habilitado e declarado vencedor do certame.

21 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará
as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta
aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

vencedor.

22 - Da Sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os
atos do procedimento e as ocorrências relevantes, e que, no final será assinada pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio.

XI - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

1 - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente  a sua intenção,  abrindo-se então o prazo de 03 (três)  dias  para
apresentação de memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar  contrarrazões  em igual  número  de  dias,  que  começarão  a  correr  no
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

2  -  A ausência  de  manifestação  imediata  e  motivada  da  licitante  importará  na
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro
ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo à Autoridade Competente
para a homologação.

3 - As razões e respectivas contrarrazões recursais deverão ser encaminhadas para
o  endereço  eletrônico  pregão@montesclaros.mg.gov.br ou  ser  protocolizado  na
Seção de Protocolo da Prefeitura Municipal de Montes Claros até às 17h do último
dia  do  prazo,  em  uma  via  original,  contendo  razão  social,  número  do  CNPJ  e
endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante
legal  ou  credenciado  do  licitante,  acompanhado  de  cópia  do  documento  de
identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação legal.
3.1 - O Pregoeiro não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas
por  outras  formas  ou  outros  endereços  eletrônicos,  e  que,  por  isso,  sejam
intempestivas ou não sejam recebidas.

4  -  Interposto  o  recurso,  o  Pregoeiro  poderá  reconsiderar  a  sua  decisão  ou
encaminhá-lo devidamente informado à Autoridade Competente. 

5 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Sendo
decididos  e  se  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  Autoridade
Competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o
procedimento.

6 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.

7 - O registro de preços será feito dos itens do objeto.

XII - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP

1 -  O setor gerenciador da ARP, gestor/fiscal  das contratações dela decorrentes,
será a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.

2 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e o
número de fornecedores a terem seus preços registrados, o Município de Montes
Claros convocará os adjudicatários para assinarem a ARP e/ou contrato, em prazo

mailto:preg%C3%A3o@montesclaros.mg.gov.br
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não inferior a 10 dias úteis, observado o prazo de validade da proposta, sob pena de
decair do direito a ter seu preço registrado, na forma do artigo 81 da Lei 8.666/93.

3 - Se os licitantes adjudicatários, convocados dentro do prazo de validade de suas
propostas, deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo
com justificativa aceita pela Gerência de Compras do Município de Montes Claros, o
Pregoeiro,  examinará  as  propostas  subsequentes  e  a  habilitação  dos  licitantes,
segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao Edital,
podendo ainda, negociar o preço.

4 - A ARP terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

5 -  A ARP não obriga o Município  de Montes Claros a efetivar as contratações,
podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida
a  legislação  pertinente,  hipótese  em  que,  em  igualdade  de  condições,  os
beneficiários do registro terão preferência.
5.1 - A critério do Município de Montes Claros, obedecida a ordem de classificação,
os  fornecedores,  cujo(s)  preço(s)  tenha(m)  sido  registrado(s)  na  ARP,  será(ão)
convocado(s) pela Gerência de Compras, mediante Ordem de Serviço, para fornecer
os itens na forma e prazos previstos, estando as obrigações assumidas vinculadas à
proposta, ao Edital e a Ata.

6  -  O  setor  gerenciador  avaliará  o  mercado  constantemente,  promovendo,  se
necessário, as negociações ao ajustamento dos preços, publicando, trimestralmente,
os preços registrados.

7 - Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o
setor  gerenciador  negociará  com  o  fornecedor  sua  redução,  caso  contrário,  o
signatário da Ata poderá requerer, por escrito, o cancelamento do registro do seu
preço, devendo anexar ao requerimento documentação comprobatória.

8 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço registrado em razão de
incompatibilidade deste com o preço vigente no mercado, mediante petição a ser
protocolizada na  Seção de Protocolo, localizada na Avenida Cula Mangabeira, n°
211, Centro, Montes Claros – MG, dirigida à Gerência de Compras do Município de
Montes Claros.

9 - O fornecedor, antes de ser convocado para a retirada da Nota de Empenho,
poderá requerer ao setor gerenciador, por escrito, o cancelamento do registro, se o
preço  de  mercado  tornar-se  superior  ao  registrado  ou  por  outro  motivo
superveniente, devendo apresentar documentação comprobatória do fato alegado,
ressalvada  a  possibilidade  de  reequilíbrio  econômico-financeiro,  nos  termos  da
alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº. 8.666/93.
9.1 - Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o fornecedor ficará exonerado da
aplicação de penalidade.

10 - Cancelados os registros, o Município de Montes Claros poderá convocar os
demais  fornecedores,  na  ordem de  classificação,  visando  igual  oportunidade  de
negociação.
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10.1  -  Não  havendo  êxito  nas  negociações,  e  não  existindo  outros  preços
registrados,  o  Município  de  Montes  Claros  procederá  à  revogação  da  ARP,
relativamente ao item que restar frustrado.

11 - O gestor da ARP deverá realizar o controle do fornecimento dos itens, qualitativa
e quantitativamente, visando, inclusive, que não se exceda o limite estimado para a
contratação.

12  -  Na  hipótese  de  se  atingir  o  limite  inicialmente  estimado  na  ARP  para
contratação,  o  Município,  para  atender  a  seus  interesses,  poderá  aumentar
quantitativos,  anotando-os,  na  própria  ARP,  sem que isto  implique alteração dos
preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65,
da Lei no. 8.666/93.

XIII - DA ADESÃO DO CARONA

1  -  Qualquer  órgão  ou  entidade  da  Administração  Pública  não-participante  do
certame licitatório poderá utilizar a ARP, durante sua vigência, desde que:
1.1 - comprove nos autos a vantagem da adesão;
1.2 - consulte previamente o órgão gerenciador; 
1.3 - observe a quantidade licitada do objeto constante da Ata e sua compatibilidade
com a expectativa de compra, no exercício, para que não ocorra fracionamento.

2  -  Caberá  ao  fornecedor  beneficiário  da  ARP,  observadas  as  condições  nela
estabelecidas,  optar  pela  aceitação  ou  não  do  fornecimento,  desde  que  não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

3 - O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ARP após a primeira
aquisição ou contratação por órgão integrante da Ata.
3.1 -  Após a autorização do órgão gerenciador,  o órgão não participante deverá
efetivar  a  aquisição ou contratação solicitada em até  noventa  dias,  observado o
prazo de vigência da Ata.

4 -  As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à ARP não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens
do instrumento  convocatório  e  registrados na Ata  de Registro  de Preços para  o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
4.1 - O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderão
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente
do número de órgãos não participantes que aderirem.

5 - O órgão ou entidade que não participar de todos os lotes do registro de preços,
observadas  os  quantitativos  iniciais  registrados  na  Ata,  poderá  ser  carona  nos
demais lotes do mesmo registro de preços.

6 - Poderão utilizar-se da ARP, como carona, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador,  outros entes da Administração Pública Direta e Indireta.

7 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis,
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exceto  nas  hipóteses  decorrentes  e  devidamente  comprovadas  das  situações
previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou no artigo 12,
§1º do Decreto Municipal nº 2.691/2010.

8 - O Órgão Gerenciador não responde pelos atos do Órgão carona.

9 - A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir,
não respondendo pelas eventuais irregularidades do procedimento da licitação.

XIV - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1  -  O  licitante  que  deixar  de  entregar  documentação  exigida  para  o  certame,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do
certame,  não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  a  execução  do  contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e
contratar com a Administração Pública do Município de Montes Claros e, se for o
caso,  será descredenciado do Cadastro Geral  de Fornecedores do Município  de
Montes Claros, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas
neste edital e das demais cominações legais.

XV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
I - Termo de Referência;
II - Modelo de Proposta Comercial;
III - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento;
IV - Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP;
V - Ata de Registro de Preços;
VI - Minuta do Contrato;
VII - Modelo de Termo de Adesão do Carona;

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  imediata  desclassificação  ou  inabilitação  do  licitante,  ou  a
rescisão  contratual,  sem  prejuízo  das  sanções  administrativas,  civis  e  penais
cabíveis.

3 -  Uma vez incluído no processo licitatório,  nenhum documento será devolvido,
salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.

4  -  Na análise  da  documentação e  no julgamento  das  Propostas  Comerciais,  o
Pregoeiro poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de
profissionais especializados.

5  -  Toda  a  documentação  apresentada  neste  Edital  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.
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6 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras,
durante  o  certame,  e  relevar  omissões  e  erros  formais,  observadas  na
documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo
possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a
instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do artigo 43 da Lei nº. 8.666/93.
6.1  -  O  não  cumprimento  da  diligência  poderá  ensejar  a  desclassificação  da
proposta ou a inabilitação do licitante.

7 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos
termos e condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que
disciplinam a matéria.

8 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o
Município de Montes Claros 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
no sistema para conhecimento dos licitantes.

9 - O Município de Montes Claros poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a
qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

10 - Para atender a seus interesses, o Município de Montes Claros poderá alterar
quantitativos,  sem  que  isto  implique  alteração  dos  preços  unitários  ofertados,
obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65, da Lei no. 8.666/93.

11 – Deverá a licitante vencedora prestar assistência técnica durante toda a vigência
contratual, indicando no ato de assinatura do contrato a empresa responsável por
tais serviços, eu deverão ser prestados nos moldes da Lei 8.078/90 – Código de
Defesa do Consumidor.

12 - Fica eleito o foro da Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, para
dirimir  eventuais  conflitos de interesses decorrentes desta licitação,  valendo esta
cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que
seja ou venha a ser.

Montes Claros, 30 de setembro de 2015.

Wagner Tadeu Rodrigues Pitta
Pregoeiro

Roberto Ribeiro Lopez
Assessor Jurídico – OAB/MG 104.532

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
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 1. APRESENTAÇÃO

1.1. Este documento foi elaborado com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, constituindo peça integrante e inseparável do procedimento licitatório, visando
viabilizar a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
Telefone  Móvel  Pessoal  –  SMP,  para  comunicação  de  voz  e  dados,  com
fornecimento  de  aparelhos  conforme  descritos  neste  termo  de  referência  deste
modo, contém os elementos básicos essenciais fixados na legislação, de forma a
subsidiar  os  interesses  em participarem do  certame licitatório  na  preparação  da
documentação e elaboração de proposta.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A contratação de Telefonia Móvel Pessoal – SMP justifica-se pelo fato de ser
uma  grande  ferramenta  administrativa,  agilizando  sobremaneira  a  tomada  de
decisão, por disponibilizar uma comunicação rápida entre os integrantes da PMMC –
Prefeitura  Municipal  de  Montes  Claros,  quer  em  diversos  pontos  do  território
brasileiro, como também nas viagens internacionais.

3. OBJETO

3.1. Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de telefonia Móvel   Pessoal – SMP, para comunicação de voz e dados,
com fornecimento de aparelho, por demanda

4. CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO  

4.1. Serviço Móvel Pessoal (SMP)

4.1.1. Para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), a CONTRATADA deverá
permitir a habilitação individual dos acessos móveis e fornecer os aparelhos, com
chips, no padrão GSM, habilitados e compatíveis com sua rede de telefonia móvel.

4.1.2. Para  a  facilidade  de  roaming  internacional  nos  países  onde  não  houver
condições  técnicas  de  uso  dos  aparelhos  adquiridos  neste  certame,  a
CONTRATADA deverá fornecer, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da
solicitação, aparelhos (kits) específicos compatíveis com a tecnologia da região a ser
visitada.

4.1.3. A  CONTRATANTE  poderá  solicitar  à  CONTRATADA  a  facilidade  de
portabilidade  numérica,  devendo  esta  manter  os  números  e/ou  a(s)  faixa(s)  de
numeração  utilizados  pela  CONTRATANTE,  sem  ônus  para  aquela,  e
independentemente da operadora do serviço a que esteja atualmente vinculado. A
CONTRATADA deverá  respeitar  o  prazo de 3 (três)  dias  úteis  estabelecido  pela
ANATEL para a realização deste serviço. 

4.1.4. O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de forma automática, sem a
necessidade de habilitação do acesso móvel ou de qualquer outro equipamento, em
todo o território nacional.
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4.1.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar os serviços de chamada em espera,
desvio de chamada, consulta, conferência, identificação de chamada, correio de voz,
SMS (Short Message Service) bidirecional e ícones de serviços, como correio de voz
e  SMS.  6.  Para  o  Serviço  Móvel  Pessoal,  os  parâmetros  para  a  medição  da
qualidade  são  aqueles  definidos na regulamentação expedida  pela  ANATEL,  em
especial, o Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel
Pessoal – RGQ-SMP (Anexo I à Resolução nº 575, de 28 de outubro de 2011).

4.2.  Acesso à Internet 

4.2.1. A  CONTRATADA  deve  garantir  uma  Taxa  de  Transmissão  Média  nas
Conexões de Dados, no Período de Maior Tráfego de, no mínimo, 80% (oitenta por
cento) da taxa de transmissão de 1 Mbps para o padrão 3G e 4 Mbps para o padrão
4G. Esta meta é avaliada pelo indicador Garantia de Taxa de Transmissão Média
CONTRATADA (SMP11),  presente  no  Regulamento  de  Gestão  da  Qualidade  da
Prestação do Serviço Móvel Pessoal – RGQ-SMP (Anexo I à Resolução nº 575, de
28 de outubro de 2011). 

4.2.2. Durante o Período de Maior Tráfego, CONTRATADA deve garantir uma Taxa
de Transmissão Instantânea na Conexão de Dados, em 95% (noventa e cinco por
cento) dos casos de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) da taxa de transmissão
de 1 Mbps para o padrão 3G e 4 Mbps para o padrão 4G. Esta meta é avaliada pelo
indicador Garantia de Taxa de Transmissão Instantânea CONTRATADA (SMP10),
presente no Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel
Pessoal – RGQ-SMP (Anexo I à Resolução nº 575, de 28 de outubro de 2011).
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LOTE ITEM SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE

01

01 ASSINATURA MENSAL SERVIÇO 300

02 ACESSO A CAIXA POSTAL MINUTO 3.250

03 VC1 MF (MINUTOS) MINUTO 30.000

04 VC1 MM (OUTRA OPERADORA) (MINUTO) MINUTO 30.000

05 VC1 MM (MESMA OPERADORA) (MINUTO) MINUTO 22.000

06 CHAMADAS VC1-R MF EM ROAMING (MINUTOS), SERÁ PER-
MITIDA A SUBCONTRATAÇÃO NAS LIGAÇÕES VC2

MINUTO 5.000

07 CHAMADAS VC1-R MM EM ROAMING MESMA OPERADO-
RA (MINUTOS), SERÁ PERMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO

MINUTO 7.000

08 CHAMADAS VC1-R MM EM ROAMING OUTRA OPERADORA
(MINUTOS), SERÁ PERMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO

MINUTO 14.000

09 LDN  VC  2  MOVEL  X  MOVEL  MESMA  OPERADORA,  SERÁ
PERMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO

MINUTO 300

10 LDN VC 2 MOVEL X MOVEL DEMAIS OPERADORAS, SERÁ
PERMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO

MINUTO 300

11 LDN VC 2 MOVEL X FIXO, SERÁ PERMITIDA A SUBCONTRA-
TAÇÃO

MINUTO 1.500

12 LDN  VC  3  MOVEL  X  MOVEL  MESMA  OPERADORA,  SERÁ
PERMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO

MINUTO 4.100

13 LDN VC 3 MOVEL X MOVEL DEMAIS OPERADORAS, SERÁ
PERMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO

MINUTO 4.100

14 LDN VC 3 MOVEL X FIXO, SERÁ PERMITIDA A SUBCONTRA-
TAÇÃO

MINUTO 3.500

15 DESLOCAMENTO 1 (MINUTOS) MINUTO 2.000

16 DESLOCAMENTO 2 (MINUTOS) MINUTO 3.000

17 SERVIÇO TARIFA ZERO LOCAL (300 LINHAS X 12 MESES) SERVIÇO 300

18 SERVIÇO DE MENSAGEM SMS (MENSAGEM) UNIDADE 13.000

19 SERVIÇO DE MENSAGEM MMS (MENSAGEM) UNIDADE 100

20 SERVIÇO GESTOR ONLINE (300 LINHAS X 12 MESES) SERVIÇO 300

21 FORNECIMENTO  DE  TELEFONES  CELULARES  COM  AS  SE-
GUINTES CARACTERÍSTICAS: TECNOLOGIA GSM/3G OU SU-
PERIOR COM CAMERA 2MP EM REGIME COMODATO

UNIDADE 200

22 FORNECIMENTO  DE  TELEFONES  CELULARES  COM  AS  SE-
GUINTES CARACTERISTICAS: TECNOLOGIA GSM/3G OU SU-
PERIOR MODELO SMARTPHONE COM SERVIÇO DE DADOS
PARA ACESSO A INTERNET E WIFI COM CAMERA 8MP OU
SUPERIOR EM REGIME COMODATO

UNIDADE 100

23 PACOTE DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET, POR MEIO
DE APARELHO MOVEL TIPO SMARTPHONE, COM TRAFEGO
ILIMITADO DE SERVIÇO COM FRANQUIA MINIMA DE 5GB,
SEM INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO

SERVIÇO 100

24 ROAMING INTERNACIONAL VERBA 0,6%  DO  VALOR
DO CONTRATO

02
25 FORNECIMENTO  DE  APARELHO  TABLET,  CONFORME  DES-

CRIÇÃO ITEM 18 TOPICO 18.1.
UNIDADE 100

26 PACOTE DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET, POR MEIO
DE  TABLET  COM  TECNOLOGIA  3G  OU  SUPERIOR,  COM
ACESSO A INTERNET MOVEL EM BANDA LARGA, SEM LIMITES
DE VOLUME DE TRAFEGO E SEM AUTENTICAÇÃO DE PROVE-
DOR.  COM  FRANQUIA MINIMA DE  10GB,  SEM  INTERRUP-

SERVIÇO 100
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4.2.3. A  cobertura  nacional  para  o  padrão  4G  deverá  seguir  o  cronograma
estabelecido pelo Edital da Licitação nº 004/2012/PVCP/SPV da ANATEL, a saber: 

• até 31 de dezembro de 2014, em todas as capitais com mais de 500 mil habitantes;

• até 31 de dezembro de 2015, em todas as cidades com mais de 200 mil habitantes;

• até 31 de dezembro de 2016, em todas as cidades com mais de 100 mil habitantes;

• até 31 de dezembro de 2017, em todas as cidades com mais de 30 mil habitantes. 

4.2.4. Nas cidades em que não houver  cobertura  de acordo com o cronograma
acima, a CONTRATADA deverá atender no padrão 3G.

4.2.5. Os aparelhos deverão ser habilitados com serviços de dados e com franquias
mínimas de 5 GB para smartphone e de 10 GB para tablets, incluindo a assinatura
de provedor de acesso à internet.

4.3. Serviço de Gerenciamento para as linhas telefônicas.

4.3.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar um Portal Web de acesso via Internet
que permitirá à CONTRATANTE efetuar a gestão e controle de todas as suas linhas
CONTRATADAS. Este portal deverá ter, no mínimo, as seguintes funcionalidades: 

• definir o perfil de utilização de cada linha; agrupar as linhas em centros de
custos e departamentos. 

• o acesso ao portal  deverá ser realizado mediante login com uso de senha
pessoal  para  garantir  que  somente  pessoas  autorizadas  tenham  acesso  às
facilidades da ferramenta. 

• disponibilizar no mínimo dois perfis de acesso, sendo um para “gestor” e outro para
“usuários”. 

• permitir que a CONTRATANTE realize solicitações de: 

• acompanhamento do uso diário das linhas: 

• por horário / calendário 

• por tipo de destino: local, interurbano, fixo e etc 

• número chamado (lista negra / lista branca) 

• limite de minutos por linha, departamento ou centro de custo

• cadastramento de gestor e usuários para acesso ao sistema 

4.3.2. Será de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção, a recuperação e
a segurança dos dados do serviço de gerenciamento online.

5. ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES

5.1. Segue abaixo o perfil de tráfego estimado da Prefeitura Municipal de Montes
Claros.
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6. DO PRAZO DE EXECUÇÃO

6.1. O Registro de Preço terá validade de 12 (doze) meses, a partir  da data da
assinatura da ata.

7. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1. A dotação orçamentária  para a contratação feita por intermédio do presente
Registro de Preços, será efetuada à medida que forem solicitadas à Gerência do
Sistema de Registro de Preços.

7.2. Servirão de cobertura às contratações oriundas da Ata de Registro de Preços
para  o  exercício  de  2015,  os  recursos  orçamentários  da  unidade  orçamentária
requisitante. Havendo necessidade, por determinação da Administração Municipal
poderão ser utilizados recursos orçamentários de qualquer Secretaria Municipal;

7.3.  Os  recursos  orçamentários  provenientes  de  outros  Municípios;  do  Estado;
Distrito Federal, União e/ou entidades públicas ou privadas nacionais e estrangeiras;
de outro país, ou ainda de organismos internacionais, repassados ao Município de
Montes  Claros  a  título  de  convênio,  ajustes,  doações,  empréstimos  e  outros
instrumentos  equivalentes,  recepcionados  por  dotações  orçamentárias  deste
Município, podem servir de cobertura às despesas com contratações decorrentes do
Sistema de Registro de Preços.

8. DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DO CONTRATANTE

8.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência,
em particular no que se      refere aos níveis de serviço e sanções administrativas. 

8.2. Rejeitar,  no  todo  ou  em  parte,  serviço  ou  fornecimento  executado  em
desacordo com esta proposição. 

8.3. Prestar  as  informações  e  esclarecimentos  relativos  ao  objeto  desta
contratação  que  venham  a  ser  solicitados  pelo  Preposto  designado  pela
CONTRATADA. 

8.4.  Providenciar as assinaturas pela CONTRATADA no Termo de Compromisso
de  Manutenção  de  Sigilo  e  Respeito  às  Normas  de  Segurança  e  no  Termo de
Ciência da Declaração de Manutenção de Sigilo. 

8.5. Acompanhar a prestação dos serviços e a execução do contrato por meio de
servidores especialmente designados para atuar como Fiscais do contrato e realizar
a gestão contratual através do servidor designado como Gestor do Contrato, que
aplicará as sanções administrativas quando cabíveis, assegurando à CONTRATADA
a ampla defesa e o contraditório. 

8.6. Dirimir  as  dúvidas  que  surgirem no  curso  da  prestação  dos  serviços  por
intermédio  do  Gestor  do  Contrato,  que  de  tudo  dará  ciência  à  Administração,
conforme art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
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8.7. Efetuar o pagamento dos serviços de acordo com as condições contratuais. 

8.8.  Restituir  os aparelhos objetos desta licitação que foram entregues para a
CONTRATANTE  em  regime  de  comodato,  30(trinta)  dias  após  o  término  dos
respectivos contratos.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em especial no
que se refere à implantação e operação. 

9.2.  Responder,  integralmente,  por  perdas  e  danos  que  vier  a  causar  à
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa,
sua  ou  de  prepostos,  independentemente  de  outras  cominações  contratuais  ou
legais a que estiver sujeita. 

9.3 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. 

9.4. Dispor de sistemas de supervisão para atuar preventivamente na detecção de
falhas na prestação do serviço. 

9.5.    Responder  pelo  cumprimento  dos  postulados  legais  vigentes  no  âmbito
federal, estadual ou no Distrito Federal, bem como, ainda, assegurar os direitos e o
cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL.

9.6. Prestar o serviço objeto deste Termo de Referência 24 (vinte e quatro) horas
por dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência dos contratos,
salvaguardados os casos de interrupções programadas. 

9.7.  Fornecer  número  telefônico  para  contato  e  registro  de  ocorrências  sobre  o
funcionamento do serviço contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas
por dia e 7 (sete) dias por semana, disponibilizando à CONTRATANTE e/ou a quem
está designar, um atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada,
excluindo a disponibilização de central de atendimento estilo call center. 

9.8. Credenciar  por  escrito,  junto  à  CONTRATANTE,  um preposto  idôneo  com
poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no tocante à
eficiência e agilidade na execução dos serviços objetos deste Termo de Referência. 

9.9. O preposto deverá ser credenciado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas úteis após a assinatura do contrato. 

9.10. No  momento  do  afastamento  do  preposto  definitivamente  ou
temporariamente,  a  CONTRATADA deverá  comunicar  ao  Gestor  do Contrato  por
escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo dia
útil.
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9.11. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela  CONTRATANTE  em  até  5  (cinco)  dias  úteis,  por  intermédio  do  Preposto
designado para acompanhamento do contrato, a contar de sua solicitação. 

9.12. Implantar,  de  forma adequada,  a  supervisão permanente  dos serviços,  de
modo a obter uma operação correta e eficaz. 

9.13. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação
dos serviços do Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE.

9.14. Acatar  as  orientações  da  CONTRATANTE,  sujeitando-se  à  mais  ampla  e
irrestrita  fiscalização,  prestando  os  esclarecimentos  solicitados  e  atendendo  as
reclamações formuladas. 

9.15. Prestar  esclarecimentos  à  CONTRATANTE  sobre  eventuais  atos  ou  fatos
noticiados que se refiram à CONTRATADA, independente de solicitação. 

9.16. Comunicar  à  CONTRATANTE,  por  escrito,  qualquer  anormalidade  nos
serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 

9.17. Caso  a  CONTRATADA  venha  a  disponibilizar  nova  tecnologia  de
funcionamento, a CONTRATANTE poderá solicitar a migração, sem ônus, para essa
tecnologia, a qualquer tempo, desde que os aparelhos fornecidos tenham suporte
para a mesma. Caso contrário, essa nova tecnologia deverá ser fornecida para os
incrementos  de novos acessos e nas trocas de aparelhos previstas no presente
Termo de Referência. 

9.18. Apresentar,  mensal  e  gratuitamente,  juntamente  com  a  Nota  Fiscal,
detalhamento dos serviços prestados, tanto em papel quanto em arquivo eletrônico
compatível  com Microsoft  Office Excel  ou OpenOfficeCalc ou,  sob demanda,  em
arquivo  de  texto  no  formato  TXT,  no  padrão  FEBRABAN  (conforme
www.febraban.org.br),  incluindo  detalhes  das  chamadas  (número  chamado  e
chamador,  duração,  data  e  hora  da  chamada e  outros)  e  valor  do  serviço,  que
deverá conter todos os tributos e encargos, e quaisquer outras relativas aos serviços
de telefonia, tais como impostos e taxas, quando aplicáveis, cujas alíquotas deverão
estar informadas separadamente. 

9.19. O detalhamento da fatura dos serviços de chamada de voz deve conter, no
mínimo: 

• Área  de  registro  de  origem  (no  caso  de  roaming  internacional,  deve  ser
informado o país de origem)

• Área de registro ou localidade de destino 

• Números chamado e chamador (com exceção para informação do chamador
em ligações recebidas pela linha em questão quando em roaming internacional.) 

• Data e horário (hora, minuto e segundo) do início da chamada 
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• Duração da chamada (hora, minuto e segundo) 

• Tipo de serviço cobrado (VC1, VC2, AD etc) 

• Valor da chamada, em reais. 

9.20. O  detalhamento  da  utilização  do  serviço  de  dados  também  poderá  ser
solicitado à CONTRATADA esporadicamente, que enviará arquivo em até 3 (três)
dias úteis, em formato eletrônico compatível com o descrito no subitem 9.19.

9.21. A  versão  em  papel  das  faturas  deve  apresentar  o  detalhamento  das
chamadas por linha, com quebra de página, ou seja, o início do detalhamento de
uma nova linha deve ser feito sempre em uma nova página. 

9.22. Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que forem
indicados pela CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas à contratação,
tais como manutenção e configuração, dentre outras. 

9.23. Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, qualquer fato
extraordinário  ou  anormal  que  ocorrer  na  execução  do  objeto  contratado,  para
adoção das medidas cabíveis. 

9.24. Entregar,  quando  solicitado  pela  CONTRATANTE,  arquivo  eletrônico
compatível com Microsoft Office Excel ou OpenOfficeCalc, contendo as localidades /
CEP com sua cobertura nacional  e a(s) tecnologia(s) disponível(is)  (3G/4G) para
cada localidade / CEP. A disponibilidade de planilha com as localidades com sua
respectiva cobertura, acompanhada de um site interativo onde o contratante possa
confirmar a cobertura pelo logradouro, atende o requerido neste item.

9.25. Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
da adjudicação da licitação oriunda deste documento. 

9.26. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto contratado,
não  podendo,  sob  qualquer  hipótese,  transferir  a  outras  empresas  a
responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço. 

9.27. Não fazer uso das informações prestadas pela CONTRATANTE que não seja
em absoluto cumprimento ao contrato em questão. 

9.28. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por meio
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. 

9.29. A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na prestação
de serviços da CONTRATADA ensejará a responsabilidade criminal, na forma da lei,
sem prejuízo de outras providências nas demais esferas.
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9.30. Para  a  prestação  dos  serviços  constantes  neste  Termo  de  Referência  é
permitida  a  formação  de  consórcio  nos  termos  do  item  10  deste  Termo  de
Referência.

9.31. A manutenção do contrato com empresas em processo de fusão, cisão ou
incorporação será permitida desde que possuam documentação habilitatória regular
e plenas condições de atendimento às necessidades técnicas e de documentação
exigidas neste edital. 

9.32. A  entrega  dos  aparelhos  deverá  ser  realizada  pela  CONTRATADA,  nos
endereços  vinculados  aos  CNPJ  da  CONTRATANTE  que  serão  indicados  no
momento da assinatura do contrato.

9.33. Responder  por  quaisquer  interferências  de  estranhos  nos  acessos  em
serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação. 

9.34. Possibilitar à CONTRATANTE, na condição de assinante viajante, receber a
prestação  do  serviço  SMP e caixa  postal  (correio  de  voz),  em redes  de  outras
operadoras de serviço. 

9.35. Providenciar  o  serviço  referente  a  bloqueio  quando  solicitado  pela
CONTRATANTE. A CONTRATADA não poderá cobrar por ligações e/ou serviços a
partir  da  referida  solicitação  de  bloqueio.  Tal  cobrança  apenas  poderá  ocorrer
quando da solicitação de desbloqueio pela CONTRATANTE e o restabelecimento
completo da prestação do serviço pela CONTRATADA. 

9.36. O bloqueio dos terminais somente poderá ser executado por solicitação de
representante credenciado da CONTRATANTE. 

9.37. Providenciar, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, o serviço de troca de
número, sem qualquer ônus extra para a CONTRATANTE. 

9.38. Manter  em funcionamento contínuo todos os  acessos SMP e caixa  postal
(correio de voz). 

9.39. No caso de identificação de clonagem, providenciar em até 1 (um) dia útil a
reparação, de forma que não haja interrupção dos serviços, devendo permanecer o
mesmo número do chip substituído. 

9.40. Proceder à orientação necessária para configuração e operação dos recursos
tecnológicos dos aparelhos, no momento da entrega dos mesmos. 

9.41. Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de número, entrega
de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço eventualmente solicitado, somente
por Preposto designado. 

9.42. Nos casos mencionados no subitem anterior, o valor do aparelho deverá ser
estabelecido  com  base  no  preço  de  mercado,  de  características  conforme
documento  denominado  “Características  Mínimas  dos  Aparelhos  e  Acessórios”
anexo  ao  Termo  de  Referência,  confrontado  com  pelo  menos  mais  2  (dois)
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orçamentos,  sendo  aceita  pesquisa  em  sítios  especializados,  e  previamente
aprovado pela CONTRATANTE. 

9.43. A CONTRATADA deverá fornecer  1  (um) aparelho adicional  para cada 10
(dez)  aparelhos do mesmo tipo  contratado,  como unidade de reposição para os
casos de ocorrência de defeito. Caso a contratação daquele tipo de aparelho não
alcance  10  (dez)  unidades,  a  CONTRATADA  deverá  fornecer  apenas  1  (um)
aparelho adicional. 

9.44. A CONTRATADA deverá bloquear previamente o uso dos serviços de dados
em deslocamento  internacional,  chamadas  para  códigos  de  acesso  0300,  0500,
0900  e  similares,  auxílio  à  lista  (102),  Hora  Certa  (130)  e  similares,  serviços
recebidos a cobrar (chamadas, SMS e etc), salas de jogos e de bate-papos, sorteios
e eventos via SMS e MMS, utilização avulsa de serviços de dados por meio dos
terminais  que não tenham assinatura  de dados contratada e  quaisquer  serviços
tarifados não cobertos pelo contrato 

9.45. A entrega dos aparelhos e as habilitações de linhas deverão ser realizadas
conforme  demanda  da  CONTRATANTE,  mediante  Ordem  de  Serviço  (OS)  ou
documento  eletrônico.  A entrega  e  habilitação  incluindo  a  verificação  de  que  os
aparelhos constam da lista previamente aprovada, deverá ser realizada no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da notificação. 

9.46. Os aparelhos móveis serão fornecidos pela CONTRATADA, em regime de
comodato, observando-se que não será objeto de pagamento, a título de habilitação,
qualquer taxa de serviço para a ativação dos aparelhos. 

9.47. Os aparelhos móveis deverão ser  entregues à CONTRATANTE de acordo
com  os  prazos  de  habilitação  definidos  no  subitem  9.2.vv,  incluindo  todos  os
acessórios  necessários  à  plena  utilização  dos  serviços  contratados,  tais  como
carregador de bateria, cabos de dados, manual do usuário etc. 

9.48. Constatada  divergência  com  a  especificação  técnica  exigida  ou  qualquer
defeito  de  operação,  os  respectivos  aparelhos  serão  recusados,  ficando  a
CONTRATADA obrigada a apresentar novo modelo, observado o prazo previsto para
a entrega dos aparelhos. 

9.49.  Serviço de Gerenciamento

9.49.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar “Manual do Usuário” em formato
eletrônico  e  a  quantidade  de  exemplares  impressos  e  encadernados  que  a
CONTRATANTE  informar  no  momento  do  contrato,  não  passando  de  10  (dez)
unidades disponibilizadas por contrato, que devem ser atualizados sempre que o
sistema sofrer alterações em suas funcionalidades.

9.49.2. Em  caso  de  prorrogação  contratual,  a  Licitante  Vencedora  deverá
oferecer a opção de troca dos aparelhos em uso, por outro de mais nova geração e
de maior atualização tecnológica, sem ônus para a CONTRATANTE.
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10. DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO 

10.1 Será  permitida  a  subcontratação  de  serviços  de  telefonia  nas  regiões
definidas nos grupos a serem  contratados. 

10.2. A utilização de  serviços  de outras  empresas de  telefonia  visando  atender
demandas  de  interconexão,  roaming  nacional  e  roaming  internacional  é  algo
inerente ao modelo de mercado, não sendo possível definir qual o nível de interação
entre as empresas, pois envolve muitas variáveis, dependendo da operadora, local,
tecnologia utilizada, origem e destino da conexão, localização e particularidades do
órgão CONTRATANTE, dentre outras. Para fins da presente licitação, o uso desses
serviços não será entendido como subcontratação.

10.3. Em  qualquer  hipótese  de  uso  de  serviços  de  terceiros  permanece  a
responsabilidade  integral  da  CONTRATADA  pela  perfeita  execução  contratual,
cabendo-lhe  realizar  a  supervisão  e  coordenação  das  atividades  das  demais
empresas,  bem  como  responder  perante  a  CONTRATANTE  pelo  rigoroso
cumprimento  das  obrigações  contratuais  correspondentes  ao  objeto  da
subcontratação. 

10.4. A manutenção do contrato com empresas em processo de fusão, cisão ou
incorporação será permitida desde que aprovada pelo órgão gestor da PMMC e que
as  empresas  envolvidas  apresentem  e  mantenham  documentação  habilitatória
regular  e  plena  condição  de  atendimento  às  necessidades  técnicas  e  de
documentação exigidas neste edital.”

11. ESTIMATIVA DE PREÇOS

ITEM SERVIÇO QTD VALOR UNITA-
RIO

VALOR TOTAL

01 ASSINATURA MENSAL 300 R$ 34,90 R$ 10.470,00

02 ACESSO A CAIXA POSTAL 3.250 R$ 0,43 R$ 1.397,50

03 VC1 MF (MINUTOS) 30.000 R$ 0,43 R$ 12.900,00

04 VC1 MM (OUTRA OPERADORA) (MINUTO) 30.000 R$ 0,495 R$14. 850,00

05 VC1 MM (MESMA OPERADORA) (MINUTO) 22.000 R$ 0,43 R$ 9.460,00

06 CHAMADAS VC1-R MF EM ROAMING (MINUTOS), SERÁ
PERMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO NAS LIGAÇÕES VC2

5.000 R$ 0,43 R$ 2.150,00

07 CHAMADAS VC1-R MM EM ROAMING MESMA OPERA-
DORA  (MINUTOS),  SERÁ  PERMITIDA  A  SUBCONTRATA-
ÇÃO

7.000 R$ 0,43 R$ 3.010,00

08 CHAMADAS VC1-R MM EM ROAMING OUTRA OPERA-
DORA  (MINUTOS),  SERÁ  PERMITIDA  A  SUBCONTRATA-
ÇÃO

14.000 R$ 0,495 R$ 6.930,00

09 LDN VC 2 MOVEL X MOVEL MESMA OPERADORA, SERÁ
PERMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO

300 R$ 0,995 R$ 298,50

10 LDN  VC  2  MOVEL  X  MOVEL  DEMAIS  OPERADORAS, 300 R$ 1,545 R$ 463,50
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SERÁ PERMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO

11 LDN VC 2 MOVEL X FIXO, SERÁ PERMITIDA A SUBCON-
TRATAÇÃO

1.500 R$ 1,245 R$ 1867,50

12 LDN VC 3 MOVEL X MOVEL MESMA OPERADORA, SERÁ
PERMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO

4.100 R$ 0,995 R$ 4079,50

13 LDN  VC  3  MOVEL  X  MOVEL  DEMAIS  OPERADORAS,
SERÁ PERMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO

4.100 R$ 1,545 R$ 6334,50

14 LDN VC 3 MOVEL X FIXO, SERÁ PERMITIDA A SUBCON-
TRATAÇÃO

3.500 R$ 1,245 R$ 4357,50

15 DESLOCAMENTO 1 (MINUTOS) 2.000 R$ 1,50 R$ 3.000,00

16 DESLOCAMENTO 2 (MINUTOS) 3.000 R$ 1,50 R$ 4.500,00

17 SERVIÇO TARIFA ZERO LOCAL (300 LINHAS X 12 MESES) 300 R$ 17,45 R$ 5.235,00

18 SERVIÇO DE MENSAGEM SMS (MENSAGEM) 13.000 R$ 0,645 R$ 8.385,00

19 SERVIÇO DE MENSAGEM MMS (MENSAGEM) 100 R$ 1,895 R$ 189,50

20 SERVIÇO GESTOR ONLINE (300 LINHAS X 12 MESES) 300 R$ 7,45 R$ 2.235,00

21 FORNECIMENTO DE TELEFONES CELULARES COM
AS  SEGUINTES  CARACTERÍSTICAS:  TECNOLOGIA
GSM/3G OU SUPERIOR  COM  CAMERA  2MP EM
REGIME COMODATO

200 COMODATO COMODATO

22 FORNECIMENTO DE TELEFONES CELULARES COM
AS  SEGUINTES  CARACTERISTICAS:  TECNOLOGIA
GSM/3G  OU  SUPERIOR  MODELO  SMARTPHONE
COM SERVIÇO DE DADOS PARA ACESSO A INTER-
NET E WIFI COM CAMERA 8MP OU SUPERIOR EM
REGIME COMODATO

100 COMODATO COMODATO

23 FORNECIMENTO DE APARELHO TABLET, CONFOR-
ME DESCRIÇÃO ITEM 18 TOPICO 18.1.

100 COMODATO COMODATO

24 PACOTE  DE  DADOS  PARA  ACESSO  A  INTERNET,
POR MEIO DE APARELHO MOVEL TIPO SMARTPHO-
NE, COM TRAFEGO ILIMITADO DE SERVIÇO COM
FRANQUIA  MINIMA  DE  5GB,  SEM  INTERRUPÇÃO
DE SERVIÇO

100 R$ 134,50 R$ 13.450,00

25 PACOTE  DE  DADOS  PARA  ACESSO  A  INTERNET,
POR MEIO DE TABLET COM TECNOLOGIA 3G OU
SUPERIOR, COM ACESSO A INTERNET MOVEL EM
BANDA LARGA, SEM LIMITES DE VOLUME DE TRA-
FEGO  E  SEM  AUTENTICAÇÃO  DE  PROVEDOR.
COM FRANQUIA MINIMA DE 10GB, SEM INTERRUP-
ÇÃO DE SERVIÇO

100 R$ 179,50 17.950,00

12. GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.2. A execução  contratual  dos  serviços  de  telefonia  serão  acompanhados  e
fiscalizados pela Secretaria de Planejamento e Gestão, através de Representante da
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Administração, devidamente nomeado, conforme previsão contida no art. 67, da Lei
8666/93 e alterações posteriores.

12.3.  Os valores praticados pela Licitante Vencedora serão objeto de constante
verificação pelo Fiscal do Contrato, assegurando-se de que os preços pactuados
sejam os mais vantajosos para a Administração, observadas as peculiaridades do
mercado e do contrato celebrado, de forma a garantir o cumprimento das condições
ofertadas na Licitação.

13. FORMA DE PAGAMENTO

13.2. O pagamento mensal dependerá da real utilização do serviço, podendo haver
variação entre as quantidades efetivamente utilizadas e as quantidades estimadas
neste processo licitatório. 

13.3. A Nota Fiscal dos serviços prestados e/ou fatura deverá ser remetida, tanto
em papel quanto em arquivo eletrônico, com antecedência mínima de 10 (dez) dias
úteis em relação à data de seu vencimento, para que o Gestor do Contrato possa
realizar sua verificação e, não havendo problemas, emitir o Aceite Definitivo. 

13.4. A empresa  CONTRATADA poderá  cobrar  somente  o  tráfego  realizado  em
roaming internacional, não sendo permitidos quaisquer outros tipos de cobrança, tais
como: assinatura, identificação de chamadas, dentre outros. 

13.5. A CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE, sempre que solicitado,
os países que possuem acordo de roaming internacional automático, seja direta ou
indiretamente.  Os  custos  do  serviço  de  roaming  internacional  para  qualquer
localidade  deverão  ser  faturados  em  moeda  nacional,  por  meio  de  códigos  de
acesso  abonadores  ou  do  próprio  código  de  acesso  que  permita  o  roaming
internacional.  A CONTRATANTE poderá, quando da necessidade de liberação de
voz  e  dados internacional,  solicitar  ofertas  de  pacotes  de roaming  internacional,
objetivando a obtenção de redução de custos. 

13.6. A CONTRATADA deverá fornecer as faturas mensais em endereço estipulado
pela CONTRATANTE. 

13.7. Os  serviços,  cujo  detalhamento  não contiver  as  informações mínimas que
permitam a sua correta identificação, conforme itens anteriores, serão considerados
como cobranças indevidas e não serão pagos. 

13.8. A fatura telefônica,  incluindo-se seu detalhamento,  deverá conter  todas as
informações necessárias à conferência dos serviços utilizados e em conformidade
com os preços contratados, não podendo incluir serviços relativos a outros contratos
ou facilidades não CONTRATADAS. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos
serão informados à CONTRATADA e a contagem do prazo para pagamento será
reiniciada a partir da reapresentação da Nota Fiscal devidamente corrigida. Serão
também observadas as regras da Anatel referente a este procedimento.
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13.9. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal, os
fatos  serão  informados  à  CONTRATADA,  para  que  seja  feita  glosa  do  valor
correspondente no próximo documento de cobrança.

13.10. O  aceite  dos  serviços  prestados  por  força  desta  contratação  será  feito
mediante  ateste  das  Notas  Fiscais,  correspondendo  tão  somente  aos  serviços
efetivamente utilizados. 

13.11. Em hipótese alguma serão pagos serviços não utilizados. 

13.12. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados decorrentes desta
contratação deverão ser cobrados no prazo máximo de 60 (sessenta), 90 (noventa)
e 150 (cento e cinquenta) dias, para as modalidades local, longa distância nacional e
longa distância internacional, respectivamente.

13.13. Em  caso  de  aplicação  de  multa  pela  CONTRATANTE,  esta  deverá  ser
recolhida  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  corridos,  a  contar  da  data  do
recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE. 

13.14. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente
com a CONTRATANTE em relação à CONTRATADA. Caso o valor da multa seja
superior ao valor do crédito existente, a diferença será cobrada na forma da Lei. 

13.15. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou, ainda, circunstância
que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  como,  por  exemplo,  obrigação  financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.  Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização
da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

13.16. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento. 

13.17. Quando  do  pagamento,  será  efetuada  a  retenção  tributária  prevista  na
legislação aplicável 

A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições  abrangidos  por  aquele  regime.  No  entanto,  o  pagamento  ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de
que  faz  jus  ao  tratamento  tributário  favorecido  previsto  na  referida  Lei
Complementar.

14. VIGÊNCIA DO CONTRATO

14.1. Por  tratar-se  de  serviços  a  serem  executados  de  forma  contínua  e
encontrando respaldo no inciso II do Art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
os contratos terão vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura,
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prorrogável por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e
condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses. 

15. DO REAJUSTE DE PREÇOS

15.1. Os  preços  propostos  poderão  ser  majorados  na  prorrogação  do  contrato
tratado  no  item  10,  tomando-se  por  base  o  índice  IST  (Índice  de  Serviços  de
Telecomunicações) ou outro índice que venha a substituí-lo, no caso de extinção,
observados os preços praticados no mercado. 

15.2. O reajuste não poderá alterar  o equilíbrio econômico-financeiro  original  do
contrato. 

15.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano será contado: 

15.3.1. Para o primeiro reajuste: da data da proposta da empresa ou da data
do orçamento a que a proposta se referir; 

15.3.2. Para  os  reajustes  subsequentes  ao  primeiro:  da  data  do  último
reajuste. 

15.4. Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências
iniciadas observando-se o seguinte:

15.4.1. A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo
de 1 (um) ano;

15.4.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da
contagem de periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros. 

15.5. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando
coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados
por aditamento ao contrato.

16. SANÇÕES

16.1. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando
do descumprimento contratual:

16.1.1. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação do
serviço, ou por atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o
(trigésimo) dia, calculados sobre o valor total dos serviços constantes da Ordem de
Serviço.

16.1.2. 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da
Contratada injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem
como nos  demais  casos  de  descumprimento  contratual,  quando  o  Município  de
Montes  Claros,  em face  da  menor  gravidade  do  fato  e  mediante  motivação  da
autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.

16.2. As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente com previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, após
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regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.

17. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. A  entrega  dos  aparelhos  deverá  ser  realizada  pela  CONTRATADA,  nos
endereços  vinculados  aos  CNPJ  da  CONTRATANTE  que  serão  indicados  no
momento no momento da assinatura do contrato. 

17.2. As  habilitações  de  linhas  deverão  ser  realizadas  conforme  demanda  da
CONTRATANTE,  mediante  Ordem  de  Serviço  (OS)  ou  documento  eletrônico.  A
habilitação após a data de assinatura do contrato deverá ser realizada no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação.

17.3. Os  aparelhos  móveis  serão  fornecidos  pela  CONTRATADA em regime de
comodato, observando-se que não será objeto de pagamento, a título de habilitação,
qualquer taxa de serviço para a ativação dos aparelhos.

17.4. Os aparelhos móveis deverão ser  entregues à CONTRATANTE de acordo
com os prazos de habilitação,  juntamente  com um Kit  básico contendo 1  (uma)
bateria, 1 (um) carregador rápido bivolt e 1 (um) manual de instrução em português.

17.5. Constatada  divergência  com  a  especificação  técnica  exigida  ou  qualquer
defeito  de  operação,  os  respectivos  aparelhos  serão  recusados,  ficando  a
CONTRATADA obrigada a apresentar novo modelo, observado o prazo previsto para
a entrega dos aparelhos.

17.6. A CONTRATADA deverá oferecer garantia do fabricante para os aparelhos
ofertados  para  o  município,  informando  qual  empresa  responsável  por  tal
assistência.

17.7. O Município de Montes Claros reserva para si o direito de alterar quantitativos
sem que isso implique alteração dos preços ofertados, obedecido ao disposto no
§1º, do artigo 65, Lei nº 8.666/93.

17.8. O Município de Montes Claros reserva para si  o direito  de não aceitar ou
receber  qualquer  serviço  em  desacordo  com  o  previsto  neste  Termo,  ou  em
desconformidade  com  as  normas  legais  ou  técnicas  pertinentes  ao  seu  objeto,
podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes
da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções previstas.

17.9. Qualquer tolerância por parte do Município de Montes Claros, no que tange
ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em
hipótese  alguma,  em  alteração  contratual,  novação,  transação  ou  perdão,
permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo o Município
exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

17.10. A Contratada,  por  si,  seus  agentes,  prepostos,  empregados  ou  qualquer
encarregado,  assume  inteira  responsabilidade  por  quaisquer  danos  ou  prejuízos
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causados, direta ou indiretamente, ao Município de Montes Claros, seus servidores
ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da
omissão  em executá-lo,  resguardando-se  ao  Município  o  direito  de  regresso  na
hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

18. ESPECIFICAÇÃO DOS APARELHOS

18.1. Os  modelos  dos  aparelhos  a  serem  distribuídos  deverão  possuir
características equivalentes ou superiores aos indicados abaixo:

APARELHOS CARACTERÍSTICAS
Smartphone

(100 unidades)
• Aparelho tipo Smartphone 

• Rede quadriband (850/900/1800/1900 Mhz) 

• Frequência 3G e 4G nos padrões autorizados pela ANATEL 

• Processador de dois núcleos, no mínimo, com velocidade mínima
de 1,5 GHz 

• Display colorido de resolução com, no mínimo, 1280 x 720 e com 16
milhões de cores 

• Tamanho de tela de 4,5 polegadas na diagonal, no mínimo 

• Display com capacidade TouchScreen e Multitouch 

• Câmera digital mínima de 13.0 megapixel ou superior 

• Câmera secundária mínima de 2.0 megapixel ou superior 

• Dimensões mínimas em milímetros: 130 x 65,6 x 7,9 (comprimento x
largura x espessura) k) Peso líquido máximo de 185 gramas 

• Duração da bateria em standby (mínimo): 460 horas e duração da
bateria em conversação (mínimo): 10 horas 

• Envio  e  recebimento  de  SMS  (Short  Message  Service)  e  MMS
(Multimedia Messaging Service)

• Previsibilidade de entrada de texto 

• Chamada em espera 

• Conferência 

• Grupos de chamadas 

• Alerta vibratório 

• Fone de ouvido 

• Discagem rápida 

• Acesso a Internet em alta velocidade 3G e 4G 

• Aplicações Java ou similar w) Antena integrada 

• Carregador bivolt automático 

• Capacidade de memória interna de, no mínimo, 16 GB 
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• Manual de instruções de uso do aparelho em português 

• Discagem por voz 

• Viva voz 

• Comando de voz 

• Acesso  e  sincronização  com  redes  Wi-Fi  ee)  Bateria  Ion-Litio
recarregável 

• Bloqueio de Teclado 

• Suporte HTML e xHTML 

• Bluetooth/USB 

• Agenda ilimitada dependente da memória

• Suporte a conta de e-mail (POP3, IMAP e OWA) 

• Visualização de documentos (tipo doc, xls, pdf) 

• Rastreamento de aparelho perdido

Comuns
(200 unidades)

• Rede quadriband (850/900/1800/1900 - Mhz) 

• display colorido de alta resolução com, no mínimo, 65 mil cores 

• dimensões máximas em milímetros:  120 x 50 x 20 (comprimento x
largura x espessura) 

• Duração da bateria em standby (mínimo): 200 horas e duração da
bateria em conversação (mínimo): 3 horas 

• Envio e recebimento de SMS (Short Message Service) 

• Chamada em espera 

• Conferência 

• Grupos de chamadas 

• Alerta vibratório 

• Discagem rápida 

• Suporte para acesso à Internet em alta velocidade (Mbps) 

• Aplicações Java ou similar 

• Antena Integrada 

• Viva-voz 

• Câmera digital 2.0 megapixel ou superior 

• Carregador bivolt automático 

• Capacidade de memória interna de, no mínimo, 256MB 

• Manual de instruções de uso do aparelho em português 

• Calculadora 
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• Atualização automática da data e hora 

• Fone de ouvido 

• Agenda telefônica de, no mínimo,

Tablet
(100 unidades)

• Processador com, no mínimo, 2 núcleos e com clock de 1.3 Ghz, no
mínimo 

• Armazenamento com memória interna de, no mínimo, de 08 GB 

• Display com tela de no mínimo 07 polegadas, multi-touch

• Tela com resolução mínima de 1024 x 600, com sensor de posição
da  tela,  que  permita  alterar  automaticamente  o  modo  de
visualização vertical para horizontal e vice-versa

• Câmera  Principal  (traseira):  resolução  mínima  de  2.0  MP  (mega
pixels) 

• Câmera Secundária (frontal): resolução mínima de 2.0 MP (mega
pixels) 

• Interface  para  acesso  a  redes  locais  wireless,  em  conformidade
com o padrão IEEE 802.11 a/ b/g/n (Wi-fi), com interface de rede
integrada ao equipamento 

• Interface Bluetooth v2.0 ou superior integrada ao equipamento 

• Suporte a conexão 3G quadriband (850/900/1800/1900 Mhz) mínimo

• Espessura do tablet de no máximo até 9,7mm r) Peso máximo de
até 700g 

• Bateria interna recarregável de polímero de lítio, com capacidade
de utilização de mínimo 09 horas ininterruptas  para utilização de
aplicativos via Wi-Fi  e capacidade de utilização de no mínimo 8
horas ininterruptas para navegar na Internet usando rede de dados
celular 

• Recarga  do  dispositivo  tablet  via  adaptador  de  energia  ou  USB
conectado a um computador 

• Possuir Sistema Operacional android 

• Possuir os seguintes aplicativos, no mínimo: editor de texto, planilha
eletrônica, edição de apresentações, cliente para e-mail, internet
browser 

• Possuir  carregador  da  mesma  marca  do  fabricante  do
equipamento,  com  tensão  de  entrada  110/220  VAC  e  seleção
automática de tensão de entrada.

• Com capa protetora.

19. DEFINIÇÕES

19.1. Para efeito deste Edital, e ainda, em se tratando de Serviço Móvel Pessoal
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(SMP), devem ser consideradas algumas definições importantes, tais como:

a) ANATEL -  Agência  Nacional  de  Telecomunicações:  entidade  integrante  da
Administração  Pública  Federal  indireta,  submetida  a  regime autárquico  especial  e
vinculada ao Ministério das Comunicações, com a função de órgão regulador das
comunicações e sede no Distrito Federal;

b) SERVIÇO  DE  TELECOMUNICAÇÕES:  entende-se  por  serviço  de
telecomunicações aquele que, por meio da transmissão de voz e de outros sinais,
destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, situados em áreas locais
distintas  no  território  nacional,  dentro  das  regiões  definidas  no  Plano  Geral  de
Outorga;

c) SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP): entende-se como sendo o serviço de
telecomunicações móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita a comunicação
entre Estações Móveis e de Estações Móveis para outras estações, caracterizado por
possibilitar a comunicação entre estações de uma mesma Área de Registro do SMP
ou acesso a redes de telecomunicações de interesse coletivo;

d) TÉCNICA CELULAR: técnica que consiste em dividir uma área geográfica em
subáreas,  denominadas  células,  atribuindo-se  a  cada  célula  uma  frequência  ou
grupos de frequências, permitindo-se a sua reutilização em outras células;

e) INTERCONEXÃO: é a ligação entre redes de Concessionárias de SMC, de
Concessionárias  de  STP e  de  Empresa  Exploradora  de  Troncos  Interestaduais  e
Internacionais  com  o  fim  de  cursar  o  tráfego  entre  suas  redes,  para  realizar  a
comunicação entre usuários;

f) ÁREA DE  CONCESSÃO:  área  geográfica  delimitada  pelo  Ministério  das
Comunicações,  na  qual  a  Concessionária  de  SMC  deve  explorar  o  serviço,  nos
termos do contrato de concessão, observando a regulamentação pertinente;

g) ÁREA DE CONTROLE: área geográfica em que o SMC é controlado por uma
determinada central de comutação e controle;

h) ÁREA DE COBERTURA: área geográfica em que uma Estação Móvel poder
ser atendida pelo equipamento rádio de uma estação rádio base;

i)ÁREA DE LOCALIZAÇÃO: área na qual uma estação móvel pode movimentar-se
sem ser necessária a atualização dos registros de localização, podendo conter uma
ou várias áreas de cobertura;

j)ÁREA DE REGISTRO: área de localização na qual uma estação móvel é registrada
por ocasião de sua habilitação no SMC;

k) ÁREA DE SERVIÇO: conjunto de áreas de Cobertura, podendo conter uma ou
várias Áreas de Controle, em que Estações Móveis têm acesso ao SMC e na qual
uma  Estação  Móvel  pode  ser  acessada,  sem conhecimento  prévio  de  sua  exata
localização, inclusive por um usuário do Serviço Telefônico Público;

l)ESTAÇÃO RÁDIOBASE (ERB): estação fixa da SMC usada para radiocomunicação
com estações móveis;

m) ESTAÇÃO MÓVEL: estação do serviço móvel celular que pode operar quando
em movimento ou estacionada em lugar não especificado;

n) ESTAÇÃO MÓVEL LOCAL: estação móvel que se encontra em sua área de
Registro;
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o) ESTAÇÃO MÓVEL VISITANTE: estação móvel que se encontra em área de
Registro distinta daquela a que pertence;

p) PLANO DE SERVIÇO: documento que descreve as condições de prestação
do  serviço  ao  seu  acesso,  manutenção  do  direito  de  uso,  utilização  de  serviços
eventuais e suplementares a eles inerentes, as tarifas ou preços associados, seus
valores e as regras e critérios de aplicação;

q) PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS: entendido como Plano de Serviço de oferta
obrigatória e não discriminatória a todos os Usuários ou interessados no SMC;

r) ASSINANTE VISITANTE: assinante responsável pela estação móvel visitante;

s) CENTRAL  DE  COMUTAÇÃO  E  CONTROLE  (CCC):  conjunto  de
equipamentos destinados a controlar o sistema que executa o SMC e a interconectar
o sistema que executa o SMC à rede pública de telecomunicações ou a qualquer
outra rede de telecomunicações, na forma da regulamentação  vigente;

t) PERFIL  DE  TRÁFEGO:  assim  entendido  o  quantitativo  médio  mensal
estimado, em minutos, de ligações telefônicas efetuadas, em função do horário e das
localidades de destino de maior ocorrência;

u) USUÁRIO:  pessoa  que  utiliza  o  serviço  móvel  independentemente  de
assinatura ou inscrição junto à prestadora do serviço;

v) PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS: entendido como plano de serviço de
oferta opcional, disponibilizado pela operadora, o qual é de livre escolha do usuário.

________________________________

Wagner de Paulo Santiago

Secretário de Planejamento e Gestão
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

... Timbre ou identificação do Licitante ...

Ao Município de Montes Claros/MG
Senhor Pregoeiro,

Atendendo ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0182/2015, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 0071/2015, do tipo  MENOR PREÇO POR LOTE  apresentamos
nossa proposta:

.......

Loca e data.

Assinatura do Representante Legal.
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO

A sociedade empresária __________________________, inscrita no CNPJ sob o no.
_______,  localizada  na  ____________________________________,  por  seu
representante legal signatário, declara ao Município de Montes Claros/MG que não
possui fato impeditivo que altere os dados para efetivação da sua habilitação no
Processo  Licitatório  no.  0182/2015,  na  modalidade  de  Pregão  Presencial  no.
0071/2015,  ciente  da  obrigatoriedade  de  declarar  ocorrências  posteriores, e  se
compromete a  prestar  os serviços que lhes forem adjudicados conforme a
descrição  do  Anexo  I  deste  Edital,  desconsiderado  qualquer  erro  que
porventura houver cometido na elaboração da proposta.

Declara também, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei no. 8.666/93
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, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, artigo
9º  da  Lei  no.  8.666/93,  que  não  tem  em  seus  quadros  de  empregados,
servidores  públicos  da  Contratante  exercendo  funções  de  gerência,
administração ou tomada de decisões.

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Loca e data.

Assinatura do Representante Legal.
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0182/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0071/2015

A  sociedade  empresária  _____________________________________________,

inscrita no CNPJ sob o nº. __________________________, por intermédio de seu

representante legal  Sr.(a) ________________________________________, porta-

dor do Documento de Identidade nº. ___________________, inscrito no CPF sob o

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), artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quais-

quer dos impedimentos do §4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento fa-

vorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

 

_________________________, _________ de _______________ de 2015. 

________________________________________________
(assinatura do representante legal)
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ANEXO V
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0182/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0071/2015

O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, inscrito no CNPJ sob o no. 22.678.874/0001-
35, com endereço à Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, na Cidade de Mon-
tes Claros/MG, CEP. 39.401-002, neste ato representado pelo Secretário Municipal
Interino de Planejamento e Gestão, Halley Fernando Castro, por delegação de pode-
res, nos termos do Decreto Municipal  no. 2.987/13, observadas, ainda, as disposi-
ções do Edital do  PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0182/2015, na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº. 0071/2015, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para regis-
tro de preços, regido pelas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, Lei Comple-
mentar n°. 123/2006, Decreto Municipal nº. 2.691/2010 e demais disposições legais
aplicáveis, resolve registrar os preços das empresas abaixo citadas, de acordo com
o resultado da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial, ob-
servadas as condições do Edital que integram este instrumento de registro, como se
nele estivessem transcritas, mediante as condições a seguir pactuadas:

1 DOS PREÇOS REGISTRADOS
1.1  Os  preços  das  03  (três)  primeiras  empresas  classificadas  encontram-se
indicados no quadro abaixo,  de acordo com a ordem de classificação obtida no
certame licitatório, observando a Proposta Comercial apresentada por cada uma das
empresas classificadas:

ITEM 01: ..........................................................

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA
VALOR
UNITÁRIO DO
ITEM

VALOR TOTAL
ESTIMADO

1ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)

2ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)

3ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)
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ITEM 02: ..........................................................

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA
VALOR
UNITÁRIO DO
ITEM

VALOR TOTAL
ESTIMADO

1ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)

2ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)

3ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)

ITEM 03: (...)

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA
VALOR
UNITÁRIO DO
ITEM

VALOR TOTAL
ESTIMADO

1ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)

2ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)

3ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)

1.2  As  despesas  decorrentes  das  aquisições  correrão  por  conta  da  dotação
orçamentária específica de cada Secretaria Solicitante.

2 DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1  O  gerenciamento  desta  Ata  será  realizado  pela  Secretaria  Municipal  de
Planejamento e Gestão.

3. DA VALIDADE DA ATA
A Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura, com eficácia legal da publicação de seu extrato.

4. DA RESPONSABILIDADE POR DANOS
4.1  O  FORNECEDOR  responderá  por  todo  e  qualquer  dano  provocado  ao
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, seus servidores ou terceiros, decorrentes de
atos  ou  omissões  de  sua  responsabilidade,  a  qual  não  poderá  ser  excluída  ou
atenuada  em  função  da  fiscalização  ou  do  acompanhamento  exercido  pelo
MUNICÍPIO, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente,
sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na licitação.
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5 DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
5.1 O preço registrado será suspenso nos seguintes casos:
a)  quando  o  FORNECEDOR,  convocado  para  a  contratação,  não  apresentar
documentação  de  habilitação  regular  nos  termos  do  Edital:  suspensão  até  a
comprovação da regularização, se não for caso de reincidência;
b) quando o FORNECEDOR, convocado para fornecer o objeto, não tiver condições
de executá-lo parcial ou totalmente: suspensão de 90 (noventa) dias, contados da
data  da  convocação,  se  não  for  caso  de  reincidência  e  o  fornecedor  tiver
comunicado à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, em tempo hábil, os
motivos da sua impossibilidade, permitindo a convocação do fornecedor seguinte.

5.2 O preço registrado será cancelado nos seguintes casos:
5.2.1 Pelo MUNICÍPIO:
a)  o  FORNECEDOR  não  cumprir  as  exigências  do  Edital,  salvo  a  hipótese  de
suspensão da letra “a” do subitem 5.1;
b) o FORNECEDOR não formalizar a contratação decorrente do registro de preços
ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, salvo se aceita sua
justificativa;
c) o FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do
registro de preços;
d)  em quaisquer  hipóteses  de  inexecução  total  ou  parcial  do  objeto  contratado,
decorrente do registro de preços, salvo a hipótese de suspensão da letra “b” do
subitem 5.1;
e)  o(s)  FORNECEDOR(ES)  não  aceitar(em)  reduzir  os  preços  registrados  na
hipótese em que esses se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
f) por razões de interesse público;
g) na hipótese de reincidência de fato que tenha dado origem à suspensão;
h) se todos os preços forem cancelados, hipótese em que se revogará a presente
Ata de Registro de Preços.

5.2.2 Pelo FORNECEDOR:
a) mediante solicitação por escrito, antes de ser convocado por meio da Autorização
de Serviço, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata;
b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior.

5.2.3 O cancelamento ou a suspensão, pelo MUNICÍPIO, de preço registrado, será
precedido de regular processo administrativo, em que se garantirá a observância
dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.2.4 A comunicação do cancelamento de preço registrado será formalizada pelo
MUNICÍPIO e publicada no Diário Oficial do Município de Montes Claros e em seu
sítio oficial na internet, juntando-se comprovante nos autos do presente registro de
preços.

6 DAS MULTAS E PENALIDADES
6.1.  O  FORNECEDOR,  deixando  de  entregar  documento  exigido,  apresentando
documentação  falsa,  ensejando  o  retardamento  da  execução  do  objeto,  não
mantendo  a  proposta,  falhando  ou  fraudando  na  execução  do  contrato,
comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedido de
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licitar  e  contratar  com  o  Município  de  Montes  Claros  e,  se  for  o  caso,  será
descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Montes Claros,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas nesta Ata de
Registro de Preços e demais cominações legais.

6.2 Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do
descumprimento contratual:
I) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no fornecimento do objeto, ou
por atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo)
dia, calculados sobre o valor total dos serviços constantes da Ordem de Serviço.
II)  30%  (trinta  por  cento)  sobre  o  valor  total  da  contratação,  na  hipótese  da
Contratada injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem
como nos  demais  casos  de  descumprimento  contratual,  quando  o  Município  de
Montes  Claros,  em face  da  menor  gravidade  do  fato  e  mediante  motivação  da
autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
6.2.1  O  valor  das  multas  aplicadas,  após  regular  processo  administrativo,  será
descontado dos pagamentos devidos pelo Contratante.  Se os valores não forem
suficientes,  a  diferença  será  descontada  da  garantia  prestada  ou  deverá  ser
recolhida  pela  Contratada  no prazo máximo de  03  (três)  dias  úteis  a  contar  da
aplicação da sanção.
6.2.2 As Sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente com previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93 , após
regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
6.2.3 Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo
MUNICÍPIO ao FORNECEDOR, a  título  de  multa  ou  penalidade,  reveste-se  das
características de liquidez e certeza, para efeitos de execução judicial, nos termos
do artigo 586 do CPC. Reveste-se das mesmas características qualquer obrigação
definida nesta Ata como de responsabilidade do FORNECEDOR e que, por eventual
determinação judicial ou administrativa, venha a ser paga pelo MUNICÍPIO.
6.2.4 As multas e penalidades previstas nesta Ata não têm caráter compensatório,
sendo que o seu pagamento não exime o FORNECEDOR da responsabilidade pela
reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados ao MUNICÍPIO por
atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.

7 DAS IMPUGNAÇÕES AOS PREÇOS REGISTRADOS
7.1. Impugnação aos preços registrados, em razão da incompatibilidade destes com
os  preços  praticados  no  mercado,  poderá  ser  interposta  por  qualquer  cidadão,
durante  a  vigência  desta  Ata,  devendo  atender  aos  seguintes  requisitos  de
admissibilidade:
7.1.1. ser enviada pelo e-mail pregão@montesclaros.mg.gov.br ou ser protocolizada
na Seção de Protocolo, localizada na Avenida Cula Mangabeira,  n° 211,  Centro,
Montes Claros – MG;
a) o MUNICÍPIO não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal
ou por outras formas entregues em locais diversos do mencionado no item acima e
que, por isso, não sejam protocolizadas na vigência da Ata de Registro de Preços.
7.1.2. ser dirigida à Gerência de Compras do MUNICÍPIO, setor gerenciador desta
Ata, que, cumpridos os requisitos de admissibilidade, decidirá a respeito.
a) a decisão da Gerência de Compras do MUNICÍPIO será enviada ao impugnante
via fac-símile ou correio eletrônico.

mailto:preg%C3%A3o@montesclaros.mg.gov.br
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7.1.3.  conter  o  número  da  Ata  de  Registro  de  Preços  a  qual  se  refere,  com a
descrição do objeto e a identificação do(s) item(s) cujo(s) preço(s) esteja(m) sendo
impugnado(s);
7.1.4. conter o nome completo, a qualificação, cópia do documento de identidade e
do Cadastro de Pessoa Física e o endereço do impugnante;
7.1.5. conter provas da incompatibilidade do preço impugnado, por meio de pesquisa
atualizada do mercado.

8. DO FORO
Fica eleito  o foro da Comarca de Montes Claros,  Estado de Minas Gerais,  para
dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por
mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata de
Registro de Preços em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com 02
(duas) testemunhas.

Montes Claros, _____ de _______________ de 2015.

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Wagner de Paulo Santiago
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

EMPRESA
Representante legal
Cargo

EMPRESA
Representante legal
Cargo

(...)

Testemunha 1
Ass.: ______________________
Nome: _____________________
CI: ________________________
CPF: ______________________

Testemunha 2
Ass.: ______________________
Nome: _____________________
CI: ________________________
CPF: ______________________
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PROCESSO Nº. 0182/2015 – PREGÃO PRESENCIAL N°. 0071/2015

São  partes  neste  contrato,  através  de  seus  representantes  signatários,  como
CONTRATANTE o  MUNICÍPIO  DE  MONTES  CLAROS/MG,  pessoa  jurídica  de
direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 22.678.874/0001-35, sediado na Av.
Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, nesta cidade de Montes Claros/MG, com o CEP.
39.401.002, aqui representado pelo Secretário Municipal de Planejamento e Gestão,
Sr.  ........................................,  por  delegação  de  poderes,  na  forma  do  Decreto
Municipal  n°  2.987/13    e,   como   CONTRATADA,  a  sociedade
empresária  ............................................,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o
nº. ........................., sediada  na Rua/Av. .............................................., nº. .........., no
Bairro ...................., na Cidade de ......................., com o CEP. ..............................,
neste ato por seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a). ................................, portador
da  Carteira  de  Identidade  nº.  .......................,  inscrito(a)  no  CPF/MF  sob  o
nº ..............

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui  objeto  do  presente  contrato  registro  de  preços  para  futura  e  eventual
contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviços  de  telefonia
móvel  pessoal  -  smp  para  comunicação  de  voz  e  dados  com  fornecimento  de
aparelho por demanda, a preço(s) unitário(s) dos lotes ..... da Licitação modalidade
Pregão Presencial n°.  0071/2015,  produto esse adjudicado neste ato à Contratada
em  decorrência  da  Licitação  supracitada,  segundo  a  Proposta  e  demais  peças
integrantes  do  Edital  respectivo,  as  quais,  conhecidas  e  aceitas  pelas  partes,
incorporam-se a este instrumento, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
O valor global deste contrato é de  R$.............(.........................................................),
correspondente ao  preço oferecido e a(s) quantidade(s) especificada(s) no Anexo I
do  Edital  da   Licitação  modalidade  Pregão  Presencial  n°.  0071/2015,   sendo  o
mesmo fixo  e  irreajustável  nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante a medição contratual
dos  produtos  fornecidos  e  após  a  apresentação  da  nota  fiscal  na  Prefeitura
Municipal  de  Montes  Claros/MG,  situada  na  Avenida  Cula  Mangabeira  n°.  211,
Centro, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo,
na  forma  prevista  neste  Edital,  sendo  o  valor  fixo  e  irreajustável,  mediante
programação de pagamento junto a Secretaria Municipal de Finanças.

Sempre  que  julgar  necessário,  o  Município  poderá  requerer  a  apresentação  de
CND’s Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista, FGTS e INSS.

As  notas  fiscais/faturas  que  apresentarem  incorreções  serão  devolvidas  à
Contratada e esta deverá efetuar a apresentação válida no prazo de 05 (cinco) dias.
O vencimento das notas fiscais/faturas ocorrerá dentro de 30 (trinta) dias úteis após
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a data de sua apresentação válida.
As notas fiscais/faturas poderão ser emitidas tanto em nome da matriz, quanto em
nome de suas filiais responsáveis diretamente pela prestação dos serviços na área
de  abrangência,  permanecendo  a  obrigação  de  apresentação  dos  documentos
acima solicitados para o devido pagamento.

Fica  estabelecido  também  que,  para  fins  de  pagamento  e/ou  correções  das
notas/faturas, será obedecido o disposto pela Anatel.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente  contrato  terá  vigência  12  (doze)  meses,  tendo  como termo inicial  a
assinatura do presente contrato. 

CLÁUSULA QUINTA -  REGIME  LEGAL  DA CONTRATAÇÃO  E  CLÁUSULAS
COMPLEMENTARES
O presente contrato rege-se pelas normas consubstanciadas nas Leis Federais nº.
10.520/2002 e 8.666/93, complementadas suas cláusulas pelas normas contratuais
constantes da Licitação modalidade Pregão Presencial n°.  0071/2015, homologada
em......................

CLÁUSULA  SEXTA  -  SECRETARIA  COMPETENTE  PARA  FISCALIZAÇÃO,
ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
É competente para pleno e total recebimento do objeto deste contrato, bem como a
fiscalização do seu cumprimento, a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 A dotação orçamentária será conforme especificado no Anexo I do edital, sendo
facultado  à  Administração  Pública  Municipal  modificá-la  unilateralmente  quando
assim lhe convier.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I - DA CONTRATADA: 
Constituem obrigações da Contratada:
a) Cumprir fielmente as exigências deste Edital, de modo que os produtos sejam
fornecidos de acordo com o Anexo I - Termo de Referência, sob pena de multa de
30% (trinta por cento) do valor da contratação.
b) Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações
de trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam
de âmbito trabalhista, previdenciário, social, securitários, bem como com as taxas,
impostos, frete e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
desta licitação.
c) Indenizar o Município de Montes Claros por todo e qualquer dano decorrente,
direta  e  indiretamente,  da  execução  do  objeto,  por  culpa  ou  dolo  de  seus
empregados ou prepostos.
d) Cumprir os prazos previstos neste Edital.
e)  Manter-se  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em compatibilidade  com as
obrigações por ela assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na Lei no. 8.666/93 e no presente Edital.
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II - DO CONTRATANTE: 
Constituem obrigações da Contratante: 
a) Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na prestação do
serviço, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la.
b) Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas.
c)  Fiscalizar  a  execução  do  Contrato,  o  que  não  fará  cessar  ou  diminuir  a
responsabilidade  da  Contratada  pelo  perfeito  cumprimento  das  obrigações
estipuladas,  nem  por  quaisquer  danos,  inclusive  quanto  a  terceiros,  ou  por
irregularidades constatadas.
d) Rejeitar todo e qualquer produto de má qualidade e em desconformidade com as
especificações do Anexo I - Termo de Referência deste Edital.
e) Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título (CRFB/1988, artigo
158, I).

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
O contrato poderá ser rescindido unilateralmente, pela Administração, na ocorrência
de quaisquer um dos motivos especificados nos artigos 77 e seguintes da Lei nº.
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando
do descumprimento contratual:
a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação do serviço, ou
por atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo)
dia, calculados sobre o valor total dos produtos constantes da Nota de Empenho.
b)  30%  (trinta  por  cento)  sobre  o  valor  total  da  contratação,  na  hipótese  da
Contratada injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem
como nos  demais  casos  de  descumprimento  contratual,  quando  o  Município  de
Montes  Claros,  em face  da  menor  gravidade  do  fato  e  mediante  motivação  da
autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.

10.2  -  O valor  das multas  aplicadas,  após  regular  processo administrativo,  será
descontado dos pagamentos devidos pelo Contratante.  Se os valores não forem
suficientes,  a  diferença  será  descontada  da  garantia  prestada  ou  deverá  ser
recolhida  pela  Contratada  no prazo máximo de  03  (três)  dias  úteis  a  contar  da
aplicação da sanção.

10.3 - As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente com previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, após
regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.

10.4  -  Ao Município  caberá,  também, na forma da Lei  nº.  8.666/93,  interpelar  a
contratada  civil  ou  penalmente  nos  casos  de  descumprimento  do  presente
instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos  omissos  serão  resolvidos  com fundamento  na  Lei  nº.  8.666/93,  cujas
normas ficam incorporadas integralmente neste instrumento, ainda que não se faça
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menção expressa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
Qualquer modificação de forma qualitativa ou quantitativa, redução ou acréscimo do
objeto ora contratado, bem como prorrogação de prazo poderá ser determinada pela
Contratante, lavrando-se o respectivo termo, conforme os artigos 57, §1°,  e 65 da
Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
As partes contratantes elegem, para solução judicial de qualquer questão oriunda da
presente  contratação,  o  foro  da  Comarca  de  Montes  Claros,  Estado  de  Minas
Gerais, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por
mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento
em 04 (quatro) vias de único teor e validade, para um só efeito legal.

Montes Claros (MG),  ......... de .................................................. de   2015.

_______________________________

Contratante

Sec. Mun. de Planejamento e Gestão.

.................................................................

CPF/MF: ..................................................

 

_______________________________

Contratada

.................................................................

Rep. Legal: ..............................................

CPF/MF: ..................................................

 

Testemunhas:

_______________________________

............................................................

CPF/MF: .............................................

_______________________________

............................................................

CPF/MF: .............................................
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ANEXO VII
MODELO DE TERMO DE ADESÃO DE CARONA

OFÍCIO Nº     /2015
<Inserir localidade>, <data> de <mês> de 2015.

Assunto: Adesão  à  Ata  de  Registro  de  Preços  do  MUNICÍPIO  DE  MONTES
CLAROS (Processo Licitatório nº. 182/2015 – Pregão Presencial nº. 0071/2015).   

Senhor Gestor,
De acordo com a Legislação vigente, manifesto o interesse da <INSERIR NOME DO
CARONA> de <NOME DA CIDADE> , em  fazer  o uso  da  Ata  de Registro de
Preços  firmada  nos autos  do   Processo  Licitatório  nº.  182/2015,  na  modalidade
Pregão Presencial nº. 00071/2015, do  MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, com o
fim de adquirir,  nos termos, condições e especificações contidas na ata supra os
seguintes <INSERIR DESCRIÇÃO DO OBJETO> , que atendem às necessidades
desta:

Item: <INSERIR O Nº ITEM>
Objeto: <INSERIR DESCRIÇÃO DO OBJETO>:

Fornecedor: <INSERIR NOME DO FORNECEDOR> - CNPJ:      

Marca/Modelo:                   

Quantidade:      (     )

Valor unitário: R$       (     )

Valor Total: R$      (      )

Informações sobre o contratante:
Razão  Social:  <INSERIR  NOME  DO  ÓRGÃO/ENTIDADE  INTERESSADO  NA
ADESÃO>
CNPJ:  XXXXXXXXXXX
Endereço: XXXXXXXXXXX 

Responsável: INSERIR NOME (CARGO       CPF      ) 
Telefone: XXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Atenciosamente,

------------------------------------------------------------
NOME DO SOLICITANTE

CARGO
INSTITUIÇÃO

Ilmo. Sr.
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão
Gestor da Ata de Registro de Preços do Município de Montes Claros/MG
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