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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0120/2013 – NOVA DATA II
PROCESSO N° 0158/2013

OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONE E
PABX) PARA ATENDER O P.A. ALPHEU DE QUADROS.

Empresa ________________________________________________________________

Pessoa para contato: ______________________________________________________

Endereço: _______________________________________________________________

E-mail: __________________________________________________________________

Cidade: ________________________________ Estado: __________________________

Telefone: _________________________ Fax: __________________________________

Recebemos, através do acesso à página www.montesclaros.mg.gov.br  → Central de  
Compras → 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/MG

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
                         Avenida Cula Mangabeira, 211- Centro / Montes Claros – MG / CEP.:39.401- 002

   Telefone: (38) 3229-3020  / Fax: (38) 3229-3182
Email: pregao@montesclaros.mg.gov.br

Site: www.montesclaros.mg.gov.br

GERÊNCIA DE COMPRAS
PREÂMBULO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 0120/2013 – NOVA DATA II

PROCESSO N°:  0158/2013
DATA DA REALIZAÇÃO: 16/09/2013
HORÁRIO: 08:30 horas
LOCAL: Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG – Sala de reuniões nº 01

O Município de Montes Claros/MG, por meio de seu Pregoeiro, nomeado pelo Decreto
nº 3.012/2013, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM – Processo nº 0158/2013,
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONE E PABX) PARA ATENDER O P.A.
ALPHEU DE QUADROS, que será regido pelo Decreto  Municipal  n°  2.111 de 08 de
março de  2005 e  pela  Lei  Federal  nº  10.520,  de  17  de julho  de 2002,  aplicando-se
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, com alterações posteriores e da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro
de 2006, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

As  propostas  deverão  obedecer  às  especificações  deste  instrumento  convocatório  e
anexos, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na
sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados
que se apresentarem para participar do certame.

A sessão de processamento do pregão será realizada após o credenciamento que será
na sala de reuniões nº 01 da Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG, sito a Avenida
Cula Mangabeira, 211 – Centro, iniciando-se no dia 16 de setembro de 2013, às 08:30
horas e será conduzido por Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designado nos
autos do processo em epígrafe. 

1 - DO OBJETO
1.1  -  A  presente  licitação  tem  por  objeto  a  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA  NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  TELECOMUNICAÇÕES
(TELEFONE E PABX)  PARA ATENDER O P.A.  ALPHEU DE QUADROS,  conforme
descrição do Anexo I deste Edital.

2 - DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão participar do certame todas as pessoas jurídicas interessadas do ramo de
atividade  pertinente  ao  objeto  da  contratação  que  preencherem  as  condições  de
credenciamento constantes deste Edital. O documento de habilitação deverá expressar o
objeto social pertinente e compatível com o objeto da licitação, quando especificado em
seu corpo.

2.2 – Não será admitida nesta licitação a participação de:
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Fls. 02/12 - Edital Pregão Presencial n° 0120/13
2.2.1 – Empresas que estejam  sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação
ou  tenham  sido  declaradas  inidôneas  para   licitar  ou   contratar   no  âmbito da União,
Estados,  Distrito  Federal,  Municípios  e  nas  respectivas  entidades  da  administração
indireta, ou tenham sido suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar
com o Município de Montes Claros – MG;
2.2.2  –  Pessoas  Jurídicas  das  quais  participem,  seja  a  qualquer  título,  dirigentes  ou
servidores do Município de Montes Claros – MG, conforme artigo 9° da Lei de Licitações e
Contratos.
2.2.3 – Pessoas Jurídicas cujos sócios ou administradores tenham ligações com Prefeito,
Vice-prefeito,  vereador  ou  servidor  municipal  por  matrimônio  ou  parentesco,  afim  ou
consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, subsistindo a proibição até 06 (seis)
meses após findas as respectivas funções.

2.3 – A observância das vedações do item 2.2 é de inteira responsabilidade do licitante
que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.

3 – DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
3.1  –  Até  02 (dois)  dias  úteis  antes  da data  fixada  para  recebimento  das propostas,
qualquer  licitante  poderá  solicitar  esclarecimentos,  providências  ou  impugnar  o  ato
convocatório do Pregão, devendo protocolar o pedido de esclarecimento na Gerência de
Compras  e  o  pedido  de  impugnação  na  Seção  de  Protocolo,  ambas  localizadas  na
Avenida Cula Mangabeira, n° 211, Centro, Montes Claros – MG, cabendo ao Pregoeiro
decidir sobre o requerimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
3.1.1 – O pedido de esclarecimento também poderá ser feito via fax, através do telefone
(38) 3229-3182.

3.2 - A petição deverá ser acompanhada das exigências constantes dos itens 6.1.1 e
6.1.2 e será dirigida à autoridade subscritora do Edital;
3.2.1 – Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova
data para a realização do certame;

3.3 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, por falhas ou irregularidades, o
licitante que não o fizer até às 17 (dezessete) horas do segundo dia útil que anteceder a
data de realização da Sessão Pública do Pregão, hipótese em que tal comunicação não
terá efeito de recurso.

4 – DO CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES)
4.1.1 - PESSOA JURÍDICA
4.1.1.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
4.1.1.2 - 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
decorrência de tal investidura;
4.1.1.3 – Tratando-se  de  procurador,  o  instrumento  de procuração público ou particular
com   firma  reconhecida   do   qual  constem  poderes  específicos  para  formular lances,
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negociar preço, interpor recursos, desistir de sua  interposição e  praticar todos os demais
atos  pertinentes  ao   certame, acompanhado  do  correspondente documento,  dentre  os
indicados no item 4.1.1.2, que comprove os poderes do mandante para a outorga;
4.1.1.4  –  Em  se  tratando  de  micro-empresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,
documento que comprove esta condição.
4.1.1.5 – Declaração de Pleno atendimento,  conforme modelo do Anexo III do Edital,
observando-se que todo o teor do conteúdo encontrado no modelo deverá constar na
Declaração a ser entregue no certame, sobretudo no que se diz respeito ao artigo 100 da
Lei Orgânica Municipal;
4.1.1.6 – Os documentos relativos aos itens 4.1.1.2; 4.1.1.3 (neste caso desde que o
procurador seja o previamente cadastrado junto ao CRC-PREGÃO) e 4.1.1.4, 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;

4.2 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento
oficial de identificação.

4.3 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

4.4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata
exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização expressa do Pregoeiro.

4.5  –  A  não  apresentação  ou  ainda  a  incorreção  insanável  de  quaisquer  dos
documentos de credenciamento, impedirá a participação do licitante no presente
certame. 

5 – DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO
5.1  -  A  proposta  e  os  documentos  para  habilitação  deverão  ser  apresentados,
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis respectivamente, contendo
em sua parte externa, além do nome do proponente e todos os dados que identifiquem o
licitante, os seguintes dizeres:

Envelope nº 1 – Proposta
Pregão nº 0120/2013

Envelope nº 2 – Habilitação
Pregão nº 0120/2013

5.2 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do licitante e redigida em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas,
borrões ou  entrelinhas e  ser  datada  e  assinada  pelo representante legal do licitante ou
pelo procurador, juntando-se a procuração. 

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

5.4 – 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.

6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
6.1 - A proposta de preço deverá ser legível e conter os seguintes elementos:
6.1.1 - Cabeçalho contendo todos os dados que identifiquem o licitante;
6.1.2 – Número do Pregão e do Processo em todas as páginas;
6.1.3 - Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação dos produtos
cotados em conformidade com as especificações dos Anexos I e V deste Edital. 
6.1.4 – Valor unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e valor
total da proposta em algarismo e por extenso (havendo incompatibilidade entre ambos,
será considerado este) apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer
encargo  financeiro  ou  previsão  inflacionária.  Nos  preços  propostos  deverão  estar
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com
o fornecimento do objeto da presente licitação.
6.1.5 – Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.

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

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

6.4 – Serão desclassificadas as propostas que:
6.4.1 – Não atendam as exigências e requisitos estabelecidos neste Edital ou imponham
condições;
6.4.2 – Apresentem valores manifestamente inexeqüíveis;
6.4.3 – Sejam omissas,  vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de
impedir o julgamento.

6.5 – Poderão ser cotados números até 02 (duas) casas após a vírgula.

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

7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”
7.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir
relacionados os quais dizem respeito a:

7.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
7.2.1 – Todas as Pessoas Jurídicas deverão apresentar:
7.2.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual;

http://www.montesclaros.mg.gov.br/
mailto:pregao@montesclaros.mg.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
                         Avenida Cula Mangabeira, 211- Centro / Montes Claros – MG / CEP.:39.401- 002

   Telefone: (38) 3229-3020  / Fax: (38) 3229-3182
Email: pregao@montesclaros.mg.gov.br

Site: www.montesclaros.mg.gov.br

7.2.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou última alteração se nesta
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constar o objeto social  e administração da empresa, devidamente registrado na Junta
Comercial em se tratando de sociedades comerciais;
7.2.1.3 - Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades
por  ações,  acompanhados  da  documentação  mencionada  na  alínea  7.2.1.3,  deste
subitem;
7.2.1.4 - Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas   tratando-se   de   sociedades   civis,   acompanhado   de  prova da diretoria em
exercício;
7.2.1.5 -  Decreto de autorização e ato de registro  ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
7.2.1.6 – Alvará de Localização e Funcionamento válido, fornecido pelo Município
da sede do licitante, observando o disposto no item 7.5.1 e 7.5.5 deste edital.

7.3 - REGULARIDADE FISCAL
7.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
7.3.2 - prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, relativa à
sede do licitante;
7.3.3 – prova de regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS);
7.3.4 – prova de regularidade para com o Fundo de Garantia  por  Tempo de Serviço
(FGTS);
7.3.5  –  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).

7.4 – ECONÔMICO FINANCEIRA
7.4.1 - Certidão Negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica.

7.5  –  Serão  aceitas  como  prova  de  regularidade  para  com  as  Fazendas,  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.

7.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
7.6.1 – Na  hipótese  de  não  constar  prazo  de  validade  nas  certidões apresentadas, a
Administração aceitará  como  válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente
anteriores à data de apresentação das propostas.
7.6.2 – Os  documentos  relativos  à  Habilitação  Jurídica  e  Regularidade  Fiscal,  exceto
quanto  aos  itens  7.2.1.1,  7.2.1.6  e  7.2.1.7,  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;
7.6.3 – A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em
desacordo com o previsto neste título inabilitará o licitante;
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7.6.4 – Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo
o original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.
Fls. 06/12 - Edital Pregão Presencial n° 0120/13
7.6.5  –  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:
7.6.5.1 – se  o  proponente  for  a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz;
7.6.5.2 – 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.

8 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
8.1 - 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.

8.2 – 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.

8.3  –  A  análise  das  propostas  pelo  Pregoeiro  visará  ao  atendimento  das  condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
8.3.1 – Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
8.3.2  –  Que  apresentem  preço  baseado  exclusivamente  em  proposta  dos  demais
licitantes;

8.4  –  No  tocante  aos  preços,  as  propostas  serão  verificadas  quanto  à  exatidão  das
operações aritméticas  que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções
no caso de eventuais erros, tomando-se  como  corretos os preços unitários. As correções
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

8.5 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas dos demais
licitantes. 

8.6 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
8.6.1 – Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores
àquela;
8.6.2 – 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).
8.6.3 – No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes. 

http://www.montesclaros.mg.gov.br/
mailto:pregao@montesclaros.mg.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG
                         Avenida Cula Mangabeira, 211- Centro / Montes Claros – MG / CEP.:39.401- 002

   Telefone: (38) 3229-3020  / Fax: (38) 3229-3182
Email: pregao@montesclaros.mg.gov.br

Site: www.montesclaros.mg.gov.br

8.7 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances   de   forma   seqüencial, 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
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empate de preços.

8.8 - 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.

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

8.10  –  Na  licitação  será  assegurado,  como  critério  de  desempate,  entre  as  pessoas
jurídicas, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno
porte.
8.10.1 – 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;
8.10.2 – Para efeito do disposto na cláusula anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á
da seguinte forma:
8.10.2.1 - 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;
8.10.2.2 - Não  ocorrendo a  contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na  forma  do  item  8.10.2.1,  serão  convocadas  as  remanescentes  que  porventura  se
enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2° do artigo 44 da Lei Complementar n° 123/06,
conforme o caso e modalidade licitatória, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito;
8.10.2.3 – No  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pela  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.

8.11  –  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.

8.12 – O disposto anteriormente em relação às microempresas e empresas de pequeno
porte  só  se  aplicará  quando  a  melhor  oferta  inicial  não  tiver  sido  apresentada  por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.13 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta.
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8.14 – 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.
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8.15 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.

8.16 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito.

8.17 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes, apurados
mediante  pesquisa  realizada pelo órgão solicitante, já juntada aos autos.

8.18 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo
os documentos de habilitação de seu autor.

8.19 – Eventuais   falhas,   omissões   ou   outras    irregularidades   nos   documentos  de
habilitação, poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a
decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:
8.19.1 - verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

8.20 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos   os
documentos    passíveis    de    obtenção   por   meio   eletrônico,   salvo    impossibilidade
devidamente justificada.
8.20.1  -  A  Administração  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. 

8.21 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 7.3, o
Pregoeiro,  se  necessário,  diligenciará  junto  ao  Cadastro  Geral  de  Fornecedores  do
Município de Montes Claros/MG.

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

8.23 - Se a oferta não  for  aceitável,  ou  se  o  licitante  desatender  as  exigências para a
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente 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 vencedor.

8.24 – 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.
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9 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
9.1 -  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 
Fls. 09/12 - Edital Pregão Presencial n° 0120/13
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a 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.

9.3  –  As  razões  e  contra-razões  recursais  deverão  ser  protocoladas  na  Seção  de
Protocolo da Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG até às 17h do último dia do prazo.

9.4 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-
lo devidamente informado à autoridade competente. 

9.5  –  Os  recursos  deverão  ser  decididos  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis.  Sendo
decididos  e  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  autoridade  competente
adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento.

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

9.7 - A adjudicação será feita do item do objeto.

10 - DO PRAZO DE FORNECIMENTO
10.1 – Os serviços constantes no Anexo I do presente edital deverão ser prestados de
forma continuada, em até 30 (trinta) dias após a ordem de compra, por um período de 12
(doze)  meses,  conforme demanda da  Secretaria  Municipal  de Saúde,  podendo ser
prorrogado,  após manifestação das partes envolvidas,  mediante termo de aditamento,
conforme preceitua o artigo 57, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93.

11 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1 -  Por  ocasião  da entrega do objeto a contratada deverá  colher  no comprovante
respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) do
servidor responsável pelo recebimento.

11.2 - Constatadas irregularidades no objeto, o Contratante poderá:
11.2.1 -  se disser respeito à qualidade ou quantidade, rejeitá-lo no todo ou em parte,
determinando  sua  substituição  ou  rescindindo  a  contratação,  sem  prejuízo  das
penalidades cabíveis;
11.2.1.1 - na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com
a  indicação  da  Administração,  no  prazo  máximo  de  05  (cinco)  dias,  contados  da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
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11.3 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contados da data do recebimento da Nota Fiscal dos objetos verificado o atendimento
integral da qualidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento
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Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.

12 - DA FORMA DE PAGAMENTO
12.1 - O pagamento será  efetuado  conforme  quantitativo  fornecido  e  em até 30 (trinta)
dias após a entrega do objeto,  mediante apresentação da nota fiscal,  bem como das
CND’s Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista, FGTS e INSS, na Prefeitura Municipal de
Montes  Claros/MG,  situada  à  Avenida  Cula  Mangabeira  n°  211  –  Centro,  à  vista  do
respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo.

12.2  -  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 a data
de sua apresentação válida.

13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 - A dotação orçamentária será conforme especificado no Anexo I do edital, sendo
facultado à administração modificá-la unilateralmente quando assim lhe convier.

14 - DA CONTRATAÇÃO
14.1 - A contratação  decorrente  desta  licitação  será formalizada mediante assinatura
de contrato.
14.1.1 - Se, por ocasião  da  formalização  do  contrato  as  certidões  de  regularidade  de
débito  da  Adjudicatária  perante  o  Sistema de  Seguridade Social  (INSS),  o  Fundo  de
Garantia  por  Tempo   de  Serviço   (FGTS),  bem  como  as  CNDs  Federal,  Estadual,
Municipal e Trabalhista, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante
verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do
processo  a  regularidade  e  anexando  os  documentos  passíveis  de  obtenção  por  tais
meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
14.1.2  -  Se  não  for  possível  atualizá-las  por  meio  eletrônico  hábil  de  informações  a
Adjudicatária  será notificada para,  no prazo de 03 (três)  dias úteis,  comprovar  a  sua
situação de regularidade de que trata o subitem 14.1.1, mediante a apresentação das
certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação
não se realizar. 

14.2  -  A  adjudicatária  deverá,  no  prazo  de  05  dias  corridos  contados  da  data  da
convocação,  comparecer   a    Prefeitura   Municipal   de    Montes   Claros/MG,   junto   à
Gerência  de  Compras  para  assinatura  do  contrato,  sob  pena  de  decair  o  direito  à
contratação.

14.3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
não apresentar a situação regular de que trata o subitem 14.1.1, ou se recusar a cumprir a
ordem de compra, será convocada outro licitante na ordem de classificação das ofertas, e
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assim sucessivamente.

15 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
15.1 – Além das sanções previstas na lei n° 8.666/93 e n° 10.520/02, as seguintes 
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sanções poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente:

15.1.1  -  pela  inexecução  total  ou  parcial  da  contratação,  a  Administração  poderá,
garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes penalidades: 
15.1.2 - advertência por escrito;
15.1.3 – multa, para o caso de descumprimento dos prazos contratuais, no importe
de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, até o
30º (trigésimo) dia, calculado sobre o valor do contrato;
15.1.3.1 – multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de a
contratada, injustificadamente, desistir da contratação ou der causa à sua rescisão, bem
como nos demais casos de descumprimento contratual, quando  o  Município,  em face da
menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o
percentual da multa a ser aplicada.
15.1.3.2  -  O  valor  das  multas  aplicadas,  após  regular  processo  administrativo,  será
descontado do pagamento devido pelo  Município.  Se os valores  não   forem suficientes,
a diferença deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a
contar da aplicação da sanção.
15.1.4 - rescisão da contratação;
15.1.5 – suspensão  temporária  do  direito  de  participar  em licitações e contratar, com o
licitante, por um período não superior a 05 (cinco) anos, na forma do art. 7° da Lei n°
10.520/02.

16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1  -  As  normas  disciplinadoras  desta  licitação  serão  interpretadas  em  favor  da
ampliação da disputa,  respeitada  à igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde
que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

16.2 - O edital do presente certame será divulgado  no  site www.montesclaros.mg.gov.br
→   Central de Compras   →  Pregão PMMC    pela   Prefeitura   Municipal    de    Montes
Claros/MG.

16.3 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro,  que
poderá adotar medidas saneadoras durante a tramitação do certame e em especial na
Sessão do Pregão, relevar omissões puramente formais observadas na documentação e
proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da
licitação, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes durante o trâmite
da Sessão destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, bem
como falta de data,  rubrica da proposta,  de CNPJ, endereço completo da empresa e
outras situações similares,  conforme disposto no § 3° do artigo 43 da Lei  Federal  n°
8.666/93.
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16.4 - Integram o presente Edital:
Anexo I - Descrição do objeto;
Anexo II – Modelo de Proposta;
Anexo III – Modelo de declaração de pleno atendimento ao edital;
Anexo IV – Minuta de Contrato.
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Anexo V – Especificações Técnicas.

16.5 – A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o
Município de Montes Claros/MG 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.

16.6  –  No  interesse  da  Administração,  sem  que  caiba  aos  participantes  qualquer
reclamação ou indenização, poderá ser:
16.6.1 – Adiada a data da abertura desta licitação;
16.6.2 – Alterada as condições do presente Edital,  com fixação de novo prazo para a
realização do certame.

16.7 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Montes Claros/MG.

Montes Claros (MG), 28 de agosto de 2013.

_________________________________
Shirley Ferreira de Sousa

Pregoeira Municipal

________________________________
Luiz Carlos Nunes

Assessor Jurídico – OAB/MG n° 131.937
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PROCESSO: 0158/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0120/2013

ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO

ATENÇÃO: OBSERVAR O ITEM 6 DO EDITAL AO  FORMULAR A PROPOSTA.

Item Quant Und Descrição Complemento Marca/
Modelo

Valor
Unit.

Valor
Total

1 1 SER LOCACAO  DE  EQUIPAMENTOS  DE
TELECOMUNICACOES   (01  CENTRAL
PABX)  COM  SERVICOS  DE
MANUTENCAO  PREVENTIVA  E
CORRETIVA  PARA  O  PRONTO
SOCORRO  MUNICIPAL  ALPHEU  DE
QUADROS. 
POR  UM  PERIODO  DE  12  MESES  A
PARTIR  DA  ASSINATURA  DO
CONTRATO. 
PAGAMENTO MENSAL. 
CAPACIDADE  MINIMA  DA  CENTRAL
TELEFONICA:  50  RAMAIS
ANALOGICOS,  01  FEIXE  E1  2Mb  20
CANAIS ISDN COM MODULO 50 DDR,
10 TRONCOS ANALOGICOS/ OBS: RVI,
01  MODEM  PARA  MANUTENCAO
REMOTA,  01  KIT  MATERIAL  (MANUAL
DE PROGAMACAO E OPERACAO),  01
NOBREAK COM BANCO DE BATERIAS
COMPATIVEL COM O SISTEMA, MESA
OPERADORA  VIRTUAL  PARA
TELEFONISTA: COM FONE DE OUVIDO
E  MODULO  DE  GERENCIAMENTO
SINALIZADO  PARA  TODOS  OS
RAMAIS,  01  SOFTWARE  DE
GERENCIAMENTO DE LIGACOES, ATE
100  RAMAIS,  40  APARELHOS
TELEFONICOS  DE  PULSE/MF  COM
TEMPO DE FLASH CALIBRADO. 

 

Informamos  ainda,  que  para  cobertura  desta  despesa  serão  utilizados  recursos  oriundos  da  seguinte
dotação orçamentária:

ÓRGÃO UNIDADE
PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA
ELEMENTO
DESPESA

PROJETO ATIVIDADE RECURSO FICHA

0212 10 302 66 2 212 339039430000 MANUTENÇÃO DO 
PRONTO ATENDIMENTO 
ALFHEU 

REC IMPOSTOS 
TRANSF.DE 
IMPOSTOS VINC.A 
S

3573
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___________________________________
Shirley Ferreira de Sousa

Pregoeira Municipal
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

........timbre ou identificação do licitante........

 

À

Prefeitura Municipal de Montes Claros (MG)

Pregoeiro Municipal

 

Senhor Pregoeiro,

 

Atendendo  ao  Pregão  n°  ______________________,  apresentamos  nossa  proposta
conforme abaixo alinhado:

ATENÇÃO: OBSERVAR O ITEM 6 DO EDITAL AO  FORMULAR A PROPOSTA.

Local e data

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO III

 

  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO.

 
 
  A empresa _______________, cadastrada no CNPJ sob nº _____________, sito a
_____________por intermédio do seu representante ou procurador declara ao Município
de Montes Claros (MG) que atende a todas as condições de habilitação no processo
licitatório n° _________ Edital de Pregão n° ________ e se compromete a entregar os
bens e/ou a prestar os serviços que lhe forem adjudicados conforme a descrição do
Anexo  I  deste  Edital,  desconsiderando  qualquer  erro  que  porventura  houver
cometido na elaboração da proposta.

Declara também, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993,  acrescido  pela Lei  n°  9.854,  de 27 de outubro  de 1999,  que não
emprega  menor  de  dezoito  anos  em trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre,  e  não
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze
anos.

DECLARAMOS  AINDA  QUE,  NOS  TERMOS  DO  ARTIGO  9º,  III  DA  LEI  Nº
8.666/93  E  DO  ARTIGO  100  DA  LEI  ORGÂNICA  DO  MUNICÍPIO  DE  MONTES
CLAROS/MG,  NÃO SOMOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO  DE MONTES  CLAROS,
COMO  TAMBÉM  NÃO  POSSUÍMOS  PARENTESCO  CONSANGÜÍNEO,  POR
AFINIDADE  OU  POR  ADOÇÃO,  ATÉ  SEGUNDO  GRAU,  COM  PREFEITO,  VICE-
PREFEITO,  VEREADOR  OU  SERVIDOR  EM  EXERCÍCIO  OU  QUE  ESTEVE  EM
EXERCÍCIO  HÁ  PELO  MENOS  SEIS  MESES  EM  ALGUM  ÓRGÃO  DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

 O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

 

Local e data.

Assinatura do representante legal
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ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N° 0120/2013 – PROCESSO N° 0158/2013

São partes  neste  contrato,  através  de seus representantes  ao  final  nomeados, como
CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, entidade de direito público,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 22.678.874/0001-35, sediado na Avenida Cula Mangabeira,
nº 211, centro, Montes Claros/MG, aqui representado pelo Sr. Secretário Municipal de
_____, ______________, por delegação de poderes, na forma do Decreto Municipal n°
2987/13   e,  como  CONTRATADA, a empresa________________________ sediada na
rua___________________________  nº  ______,  bairro
______________________________  CEP______________,  na  cidade  de
______________________,  inscrita no CNPJ/MF sob o nº_________________________
neste  ato  por  seu(s)  representante(s)  legal(is),  Sr(a)
_________________________________ portador da CI nº ___________________, CPF
nº ________________________,  denominadas,  respectivamente,   CONTRATANTE  e
CONTRATADA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui  objeto  do  presente  contrato  a  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA  NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  TELECOMUNICAÇÕES
(TELEFONE E PABX) PARA ATENDER O P.A.  ALPHEU DE QUADROS,  a preço(s)
unitário(s),  do(s)  item(ns)  __________________  da  Licitação  modalidade
_______________________________,  produto(s)  esse(s)  adjudicado(s)  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(s)   preço(s)    oferecido(s)  e  a(s)  quantidade(s)  especificada(s)  no
Anexo I do Edital da  Licitação modalidade Pregão Presencial,  sendo o mesmo fixo  e
irreajustável  nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado de acordo com o quantitativo fornecido, em até 30 (trinta)
dias  após 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 no item 11.3 do Edital, e
apresentação das CND’S Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista, FGTS e INSS, sendo
o  valor  fixo  e  irreajustável,  mediante  programação  de  pagamento  junto  a  Secretaria
Municipal de Fazenda.
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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  a  data  de  sua
apresentação válida.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE ENTREGA 
O presente contrato terá vigência até 31/12/2013 iniciando-se a partir de sua assinatura.
Os serviços constantes no Anexo I do presente edital deverão ser prestados de forma
continuada, em até 30 (trinta)  dias após a ordem de compra,  por  um  período de 12
(doze)  meses,  conforme demanda da  Secretaria  Municipal  de Saúde,  podendo ser
prorrogado,  após manifestação das partes envolvidas,  mediante termo de aditamento,
conforme preceitua o artigo 57, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA  QUINTA  –  REGIME  LEGAL  DA  CONTRATAÇÃO  E  CLÁUSULAS
COMPLEMENTARES
O  presente  contrato  rege-se,  basicamente,  pelas  normas  consubstanciadas  na  Lei
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, complementadas suas cláusulas
pelas  normas  contratuais  constantes  da  Licitação  modalidade  Pregão  Presencial,
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 Saúde.

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

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I - DA CONTRATADA:
Constituem obrigações da Contratada:
a) Cumprimento integral do objeto deste contrato;
b) Execução do objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de
multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, salvo por motivo de
força maior ou caso fortuito, devidamente justificado;
c)  Arcar  com  todos  os  ônus  decorrentes  de  contratação  de  terceiros,  nisto
incluindo obrigações trabalhistas, sociais, tributárias e previdenciárias, bem como
outras de quaisquer  espécies para  a execução do objeto  contratado,  exceto os
casos expressamente previstos neste instrumento;
d)  Arcar  com  todas  as  obrigações  tributárias  e  previdenciárias  oriundas  desta
contratação;
e)  Responder,  exclusivamente,  por  todos  os danos e  prejuízos,  tanto  materiais,
morais  e/ou  pessoais,  durante  a  execução  do  objeto  contratado,  causados  à
Contratante e/ou a terceiros por ação ou omissão própria ou de qualquer de seus
empregados ou prepostos;
f) Assumir os riscos inerentes às atividades;
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g)  A  Contratada  não  poderá  pleitear  indenizações  por  prejuízos  ou  despesas
decorrentes de casos fortuitos ou força maior;
h)  Manter-se  durante  toda  a  execução do  contrato,  em compatibilidade  com as
obrigações  por  ele  (a)  assumidas,  com  todas  as  condições  de  habilitação  e
qualificação exigidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações e no edital do presente
processo;
i)  Cumprimento  integral  do  objeto  deste  contrato,  sob  pena  de  aplicação  das
penalidades previstas no item 15 do Edital;
j) a Contratada deverá instalar todos os equipamentos de telefonia relacionados no
Anexo  I  do  Edital,  nas  dependências  da  Pronto  Socorro  Municipal  Alpheu  de
Quadros, em locais que serão definidos por técnicos indicados pela Contratante;
k) a Contratada, através de manutenção preventiva e corretiva, deverá manter os
equipamentos de telefonia constantes no anexo I deste Edital, em boas condições
de funcionamento, executando os necessários ajustes e reparos, no mínimo a cada
06 (seis)  meses por equipamento na manutenção preventiva  ,  e na manutenção
corretiva quando solicitada pela Contratante;
l)  executar a manutenção preventiva,  realizando a limpeza, lubrificação e ajustes
dos equipamentos especificados no anexo I deste Edital; 
m) a Contratada, através de atualização tecnológica (upgrade) dos equipamentos e
programas, deverá mantê-los, em boas condições de funcionamento e compatíveis
com as necessidades da Prefeitura de Montes Claros. Havendo necessidades de
atualização  a  PREFEITURA  comunicará  a  contratada  e  esta  terá  prazo  de  no
máximo 06 meses para efetuar os serviços;
n) realizar a manutenção corretiva, consertando os equipamentos e recolocando-os
em plenas condições de operação, quando este apresentar rendimento aquém do
previsto ou dano que o impeça de funcionar, realizando a substituição de toda e
qualquer peça, componente ou similar que vier a apresentar defeitos;
o) arcar com as despesas decorrentes da substituição das peças, componentes ou
similares;
p) realizar as manutenções preventiva e corretiva constarão de diagnóstico, reparo
e/ou substituição dos equipamentos que apresentem sinais de alerta e troca de
peças, partes e componentes danificados;
q)  arcar  com  as  despesas  decorrentes  de  transporte,  se  necessário,  para  a
realização da  manutenção;
r) solucionar o problema no equipamento, realizando a manutenção corretiva dentro
do  prazo de 04 (quatro) horas após a comunicação verbal, escrita, telefone, fax ou
e-mail emitido pela Contratante, quando não houver necessidade de substituição de
peças;                                                 
s) realizar a substituição de peça(s), quando necessária, no prazo  máximo de 08
(oito) horas;
t) manter uma conta de correio eletrônico para abertura de chamadas;
u) responsabilizar-se pela qualidade do material locado, pela sua perfeição técnica
e pelo acompanhamento das fases de testes após cada serviço;
v)  possuir  ferramentas  próprias  para  execução  dos  serviços  de  instalação  e
manutenção;
w) manter , para a realização dos serviços, um quadro de funcionários composto
com no  mínimo  2  (dois)  técnicos  capacitados  e  com dois  anos  de  experiência
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comprovada  para  o  cumprimento  deste  contrato.  Os  técnicos  deverão  estar
uniformizados, credenciados e identificados com crachá funcional da Contratada,
ao comparecer às dependências da Prefeitura;
x) realizar os serviços, de segunda a sexta-feira no horário de 08:00 às 18:00 horas
no  local  de  instalação,  e  aos  sábados  e  feriados,  quando  a  Contratante  julgar
necessário;
y)  realizar  treinamento  de  operação  dos  equipamentos  para  os  usuários  e
telefonistas da Contratante;
z) responsabilizar-se pelos custos com as visitas de manutenção durante o período
de locação.

II - DO MUNICÍPIO:
Constituem obrigações da Contratante:
a) - Efetuar o pagamento de acordo com o previsto na Cláusula Terceira;
b) - Fiscalizar e acompanhar, através da  Secretaria Municipal de Saúde, a completa
execução do objeto deste contrato.
c)  –  Efetuar  o  desconto  do  Imposto  de  Renda  e  Proventos  de  Qualquer  Natureza,
incidente da fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título (art. 158 inciso I – CF/88).

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
O  contrato  poderá  ser  rescindido  unilateralmente  por  parte  da  CONTRATANTE  na
ocorrência de quaisquer 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
Além das sanções previstas na lei  n° 8.666/93 e n° 10.520/02, as seguintes sanções
poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente:
a) - pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, garantida
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes penalidades: 
b) - advertência por escrito;
c) – multa, para o caso de descumprimento dos prazos contratuais, no importe de
0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, até o 30º
(trigésimo) dia, calculado sobre o valor do contrato;
c.1) – multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de a
contratada, injustificadamente, desistir da contratação ou der causa à sua rescisão, bem
como nos demais casos de descumprimento contratual, quando  o  Município,  em face da
menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o
percentual da multa a ser aplicada.
c.2)  -  O  valor  das  multas  aplicadas,  após  regular  processo  administrativo,  será
descontado do pagamento devido  pelo  Município.  Se os valores  não   forem suficientes,
a diferença deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a
contar da aplicação da sanção.
d) - rescisão da contratação;
e) – suspensão temporária  do  direito  de  participar  em licitações e contratar, com o
licitante, por um período não superior a 05 (cinco) anos, na forma do art. 7° da Lei n°
10.520/02.
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Ao Município  caberá,  também, na forma da Lei  nº  8.666/93 e alterações,  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 base na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
cujas normas ficam incorporadas integralmente neste instrumento, ainda que não se faça
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, §1º, e 65 da Lei nº
8.666 de 21 de junho de 1993 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/MG, renunciando-se, aqui,
todos os outros, por mais privilegiados que sejam.

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, devidamente conferido
pela Procuradoria  Jurídica do município  de Montes Claros/MG, para todos os fins de
direito e obrigações resultantes da legislação vigente.

Montes Claros (MG), _______ de ____________________________ de 2013.

__________________________                   ____________________________
Secretaria Municipal ........                                    CONTRATADA 
....................................................                        ........................................................
CPF:                                                                            Rep. Legal: 
                                                                                   CPF:

DESPACHOS: 
                                                                       
A presente Minuta de Contrato Administrativo de Fornecimento foi emitida à luz da Lei nº
8.666/93 e suas alterações. 

_________________________ _______________________
Gerência de Compras Assessoria Jurídica
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ANEXO V – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. REGRA DE NEGÓCIO PARA CARACTERÍSTICAS DA CENTRAL PABX

        A central telefônica deverá possuir bloqueador de DDC (Discagem Direta a Cobrar) e
ativado por Programa (software) em nível de ramal;

1.1.  A central  telefônica  deverá permitir  criar  categorias externas para que os ramais
possuam limites de acesso a rede pública, efetuando apenas chamadas internas, locais,
celulares, DDD, DDI, e etc.;
1.2. A interligação com a central pública deverá obedecer aos padrões da concessionária
local;
1.3. Nas interligações com a rede pública, a central deverá permitir discagem direta a
ramal (DDR), por meio dos entroncamentos;
1.4. Os equipamentos, objeto desta regra de negócio, se constituem CPCT/CPA-T Tipo
PABX que utilizem técnica TDM-PCM, permitindo a comutação de voz, dados e imagem
simultaneamente por meio de interfaces do tipo 2B+D a dois fios;
1.5. A eventual inserção de um cartão ou módulo de periferia em um "slot" que não lhe
seja o correspondente não deverá causar danos àqueles componentes ou à central;
1.6.  Os  telefones  digitais  deverão  apresentar  no  display,  informações  de  chamador,
horário  e  facilidades  disponíveis  no  momento,  dependendo  da  situação  em que  está
sendo utilizado. Durante uma conversação,  deverá o usuário ver  à sua disposição no
mostrador  apenas  as  possibilidades  "consulta",  "transferência"  e  "conferência",  não
apresentando,  por  exemplo,  "rechamada",  facilidade  não  utilizada  em  chamadas  em
curso;
1.7. O sistema deverá possuir a opção de escolha entre pelo menos 10 idiomas para
apresentação nos display de telefones que o possuírem, estando entre eles o principal:
Português; demais: Inglês, Alemão, Francês e Espanhol;
1.8. A CPCT/CPA-T deverá possuir implementação de seleção e acesso a Rota de Menor
Custo (“LCR - Least Cost Routing”). Entende-se por Rota de Menor Custo a capacidade
do sistema de permitir/bloquear o acesso de cada usuário às rotas principais/alternativas,
bem como estabelecer prioridade de ocupação de rotas segundo regras pré-definidas,
possibilitando utilizar rotas diferentes segundo o horário,  dia da semana ou operadora
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telefônica;
1.9.  A CPCT/CPA-T deverá possibilitar  toques distintos e instantâneos nas chamadas
internas ou externas para os ramais;
1.10. A CPCT/CPA-T deverá incorporar todo o "hardware" e o "software" necessários ao
seu perfeito funcionamento com as facilidades indicadas no item, desta regra de negócio
e estar equipada com os complementos a seguir:

• Sistema de Suprimento de Energia Elétrica,
• Sistema de Tarifação e Bilhetagem Automática
• Equipamentos terminais de linha

1.11. O equipamento deverá ter capacidade de processamento de no mínimo de 32 Bits,
ou  seja,  a  Unidade  Central  de  Processamento  (CPU)  deve  possuir  no  mínimo  um
processador de 32 Bits;
1.12. O Equipamento deverá possibilitar a manutenção via rede TCP/IP com controle de
acesso;
1.13. O equipamento deverá possibilitar o gerenciamento de falhas via rede TCP/IP, por
meio  do  protocolo  SNMP,  sem  necessidade  de  acréscimo  de  módulos  ou
softwares/equipamentos externos.

2. FACILIDADES DO PABX

2.1. REGRA DE NEGÓCIO PARA FACILIDADES DO SISTEMA

2.1.1.  O  sistema  deverá  possuir  no  mínimo  15  classes  de  serviços,  para  ramais
diferentes, para acesso as facilidades de voz e de dados;
2.1.2. Além da discriminação prevista nos itens acima, a CPCT/CPA-T deverá permitir
também  a  categoria  "RESTRITO",  na  qual  seus  assinantes  poderão  efetuar  apenas
chamadas entre os ramais da central;
2.1.3.  A  CPCT/CPA-T deverá  possibilitar  serviço  noturno de modo que as  chamadas
externas  encaminhadas  através  das  operadoras  ausentes  sejam  automaticamente
dirigidas a ramal ou grupos de ramais pré-determinados;
2.1.4. A CPCT/CPA-T deverá possibilitar a utilização de troncos analógicos bidirecionais -
troncos executivos - com numeração diferenciada, tais que, chamadas a eles dirigidas
sejam automaticamente encaminhadas a ramais específicos;
2.1.5.  O sistema, por meio de programação,  deverá apresentar a possibilidade de se
dividir a central em até 3 (três) grupos distintos de troncos, ramais e facilidades, como se
fossem 3 (três) centrais independentes compartilhando a mesma central telefônica;
2.1.6. O sistema deverá permitir programar facilidades formando grupos de atendimento
com as seguintes características: marcação de logon, logoff  e ausência do atendedor,
buscam cíclica, linear e estatística. Intercalação, monitoração de chamadas.   
  
2.2. REGRA DE NEGÓCIO PARA FACILIDADES DE GERENCIAMENTO DO PABX

2.2.1. O sistema deverá ser gerenciado por meio de software de configuração instalado
em PC para efetuar administração e gestão da CPCT/CPA-T, local ou remota;
2.2.2. O acesso para o gerenciamento poderá ser feito de forma direta (serial), via modem
integrado na central ou, ainda, por meio da rede TCP/IP;
2.2.3. O Equipamento deverá possibilitar a manutenção com controle de acesso por meio
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de senha e usuário;
2.2.4. O software definido no subitem 5.2.1 deverá possuir configuração permitindo:

• Configuração de características de cada ramal, classe de serviço, rota de menor
custo, números da agenda central;

• Programação das teclas de todos os ramais digitais do sistema;
• Efetuar atualização de software;
• Leitura  da  configuração  atual  do  sistema  (base  de  dados),  permitindo

armazenamento na memória  do seu PC;
• Configuração  e  alteração  de  parâmetros  em  modo  off-line,  para  transferência

posterior;
• Ativação  de  reinicialização  /  reset  do  sistema,  podendo  ser  em  horário  pré-

programado;
• Exibição do estado atual de ocupação das linhas com indicação de qual ramal está

ocupando a linha;
• Exibição  da  ocupação  dos  slots  da  central,  assim  como  quais  módulos  estão

associados a cada slot;
• Controle de acesso por meio de senha e usuário;
• Havendo a conexão de múltiplas CPCT, deverá ser possível o gerenciamento das

mesmas via rede TCP/IP, por um software instalado centralmente e no mesmo
servidor  do  sistema  de  gerenciamento  de  falhas.  Deve  ser  possível  o  acesso
remoto e configuração de todas as centrais da rede.

2.2.5. A manutenção, diagnóstico e administração do sistema deverão ser realizados no
local ou remotamente por intermédio de um modem integrado na central cujo acesso só
será  permitido  mediante  uma senha  para  garantir  a  confiabilidade  e  a  segurança  do
sistema;

2.3. REGRA DE NEGÓCIO PARA FACILIDADES DE RAMAIS DO PABX

A CPCT/CPA-T deverá possuir as seguintes facilidades para todos os usuários:

2.3.1. Chamada para a telefonista;
2.3.2. Consulta nas chamadas externas, de entrada e saída, e internas;
2.3.3. Interligação automática entre ramais;
2.3.4. Interligação da rede pública com os ramais, segundo suas classes de serviço;
2.3.5. Interligação dos ramais com a rede pública, segundo suas classes de serviço;
2.3.6. Transferência nas chamadas de entrada e saídas;
2.3.7. Música de espera para chamadas retidas pelo operador e quando em processo de
consulta e transferência entre ramais. Deverá possuir porta para conexão de musica de
entrada;
2.3.8.  Os ramais de um grupo consecutivo poderão ser acessados por seus números
individuais ou pelo número geral do grupo;
2.3.9. Captura de chamadas. Essa facilidade deverá ser acessível a todos os ramais da
CPCT pertencentes a um mesmo grupo de captura;
2.3.10.  Possibilidade  de  utilizar  um  outro  terminal  como  o  seu  próprio,  apenas
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introduzindo um código pessoal. Todas as configurações do usuário são trazidas para o
terminal, inclusive a conta para tarifação e a categoria do terminal;
2.3.11. Chamada de retorno automático para ligações ramal a ramal;
2.3.12. Possibilidade de qualquer ramal das CPCT/CPA-T ser habilitado ou desabilitado
pelo seu usuário para efeito de estabelecimento de chamadas externas;
2.3.13. Agenda individual de modo que ramais especialmente habilitados possam efetuar
chamadas locais, nacionais ou internacionais para até 10 (dez) assinantes, pela seleção
de, no máximo, 06(seis) dígitos;
2.3.14. Repetição do último número discado;
2.3.15. Agenda central com até 1.000 destinos;
2.3.16. Quando um usuário possuir telefone com “display”, as informações apresentadas
no mesmo devem ser obrigatoriamente em português;
2.3.17. Deverá permitir o envio de mensagens a ser mostrada via display dos telefones
digitais,  fomentando-se  a  formatação  de  uma  rede  de  comunicação  entre  os
equipamentos de PABX;
2.3.18. Deverá permitir o "Warm-line / Hot line". Após a retirada do monofone do ganho
deste ramal especial, caso não haja marcação de nenhum dígito dentro de um tempo pré-
programável em sistema, deverá a central CPCT/CPA-T automaticamente providenciar o
estabelecimento da conexão com um destino também preestabelecido em sistema.
2.3.19. Deverá permitir a programação de uma série de facilidades para a função chefe-
secretária:  chamada direta,  intercomunica  dor,  desvios  de chamadas na origem e no
destino,  capturas  individual,  em grupo ou  em outro  grupo,  transferência  do  toque  da
campainha, comunicação em alta-voz, sinalização de chamadas por LED’s, mensagens
via display;

3  REGRA  DE  NEGÓCIO  PARA  SISTEMA  DE  TARIFAÇÃO  E  BILHETAGEM
AUTOMÁTICA

3.1. Deverá ser fornecido e instalado um sistema de tarifação e bilhetagem automática 
para CPCT/CPA-T;
3.2. O sistema de Tarifação deverá ser em formato Windows;
3.3. O sistema de tarifação e bilhetagem automática deverão rodar em uma plataforma de
microcomputador tipo  Microsoft Windows 7 com processador Intel core i3 ou superior. 
proporcionando facilidade de operação por pessoas com formação básica em 
microinformática e flexibilidade de manuseio dos arquivos de dados, sendo estes 
preferencialmente passíveis de conversão para processamento via editores de texto e/ou 
planilhas de cálculo mais conhecidas dos usuários. Todos os relatórios deverão ser 
apresentados em português, tanto legendas como conteúdo;
3.4. Deverá possuir programa de observação de dados de tráfego possibilitando medição 
e registro diários, em forma de relatórios específicos para análise de custos, ocupação 
dos troncos e ramais, ocupação das mesas operadoras, tempo de atendimento, avaliação
da carga de serviço em períodos pré-determinados;
3.5. Deverão ser indicadas as seguintes características relativas ao sistema de tarifação e
bilhetagem automática:
3.6. Descrição do "hardware" necessário à implementação do sistema;
3.6.1. O sistema deverá possibilitar as facilidades de bilhetagem de entrada, bilhetagem
de saída e bilhetagem em rede.
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3.6.2. O sistema de tarifação deverá ser via WEB permitindo qualquer usuário autorizado
poder acessar os relatórios, tanto na rede interna de computadores ou externa.
3.6.3. O sistema deverá permitir o gerenciamento de contas telefônicas de diversos PABX
simultaneamente, ou seja, multisite;
3.6.4.  O  sistema  deverá  gerenciar  todos  os  tipos  de  senhas  disponibilizados  aos
equipamentos PABX.
3.6.5. O sistema deverá permitir, em detrimento de novas tecnologias, no mínimo, dois
tipos de conexão física ao bilhetador do PABX: interface RS232C.
3.6.6.  O  sistema  deverá  emitir  tarifas  de  planos  básicos  e  alternativos  atualizadas
diariamente de forma automática, pela Internet, para todas as operadoras de telefonia fixa
ou celular homologadas pela ANATEL.
3.6.7. O sistema deverá emitir prefixos e localidades atualizados diariamente de forma
automática,  pela  Internet,  para  todas  as  operadoras  de  telefonia  fixa  ou  celular
homologadas pela ANATEL.
3.6.8. Para todos usuários que possuem ramal do PABX e computador na rede de dados,
o sistema deverá mostrar o custo no final da ligação, na tela do computador do usuário.
3.6.9. O sistema deverá calcular todo o roteamento (LCR – rota de menor custo) com
base nas próprias ligações telefônicas efetuadas, em período definido pelo administrador
do sistema. O sistema deve informar qual a redução de custo potencial e preparar as
tabelas de LCR a fim de programar o PABX.
3.6.10. O sistema deverá permitir  a programação de planos celulares empresariais.  O
sistema deverá calcular ligações através de interfaces celulares para celulares do grupo,
como tarifa zero e tarifa especial. Para celulares que não façam parte do grupo, o sistema
deverá calcular com base nos respectivos planos de operadoras empregados.
3.6.11. Deverá gerenciar o tráfego telefônico de troncos, interfaces celulares, troncos IP e
ramais.
3.6.12. O sistema deverá possuir, no mínimo, 04 (quatro) níveis de senhas de acesso ao
sistema: administrador, técnico, gerente de departamento e usuário de ramal.
3.6.13.  O  sistema  deverá  possuir  sistema  de  gerenciamento  a  ser  processado  em
computador com Microsoft Windows 7 com processador Intel core i3 ou superior.
3.6.14. O sistema deverá enviar por e-mail relatórios resumidos, gerenciais ou detalhados
para qualquer administrador ou usuário de ramal ou código de projeto.
3.6.15.  O  sistema  de  gerenciamento  deverá  possuir  uma  interface  aberta  para
transferência de dados para os formatos texto e Excel, permitindo escolher os campos do
banco de dados a exportar.
3.6.16.  O sistema deverá  emitir  relatórios  com as seguintes  informações:  data,  hora,
duração, número discado, tipo da ligação e localidade.
3.6.17. O sistema deverá emitir relatórios gerenciais da empresa, departamento, centro de
custo ou grupos de códigos de projetos.
3.6.18. O sistema deverá emitir relatórios de ligações não atendidas, para os PABX que
fornecem a informação pelo bilhetador.
3.6.19. O sistema deverá possuir a possibilidade de pesquisar qualquer ligação por busca
de  número,  ramal,  data  e  hora,  tipo,  custo,  duração  ou  localidade,  por  um  desses
parâmetros ou pela combinação de quantos se desejarem; e emitir relatórios gerenciais
por ligação local fixa ou celular, DDD fixa ou celular, DDI fixa ou celular (Identificar entre
fixa ou celular no mínimo para os países da Europa e América, para os outros informar
simplesmente que a ligação é DDI) e ligações de ramal a ramal entre PABX da rede
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corporativa;
3.6.20.  Emitir  relatórios  de  ocupação  de  troncos  e  interligações  IP,  em  minutos  e
percentualmente.
3.6.21.  Emitir  relatórios  gerenciais  por  departamento  ou  centro  de  custo,  com  a
quantidade e a duração das ligações de entrada e saída,  números com maior saída,
números com maior entrada e números com maior custo.
3.6.22. Emitir relatórios gerenciais gráficos com custo total, duração total, separação por
departamentos, centros de custos e operadoras empregadas.
3.6.23. Emitir relatórios de ocupação de ramais com intensa utilização, como atendentes,
telefonistas, etc. Esses relatórios devem apresentar dados por hora.
3.6.24. O sistema deverá consolidar as contas apresentadas pelos relatórios do sistema
com as contas  recebidas das operadoras,  desde que em arquivos  em formato  texto,
planilhas como Excel, banco de dados tipo Access ou formato aberto especificado pela
operadora. O sistema deve apresentar relatórios das diferenças.
3.6.25.  O  sistema  deverá  emitir  relatório  gerencial  por  custo  por  ramal,  em  ordem
decrescente, que permita através da tela do resumo buscar imediatamente os detalhes
das ligações que geraram o custo.
3.6.26. Emitir relatório gerencial por custo por código de projeto, em ordem decrescente,
que permita por meio da tela do resumo buscar imediatamente os detalhes das ligações
que geraram o custo.
3.6.27. Emitir relatório gerencial com custos por mês, por departamento, por ramal, que
permita através da tela do resumo buscar imediatamente os detalhes das ligações que
geraram o custo.
3.6.28. O sistema deverá emitir relatórios gerenciais gráficos com os ramais que geraram
maior custo e maior utilização em minutos.
3.6.29. O sistema deverá enviar e-mails de relatórios na periodicidade programada, de
acordo com o desejo do usuário, diário, semanal, quinzenal, dos últimos 30 dias em dia
especificado ou todo dia primeiro do mês.
3.6.30. O sistema deverá permitir que todo usuário de ramal ou código de projeto receba,
nos  e-mails  e  periodicidade  desejados,  um  resumo  com  as  chamadas  realizadas,
separando por local, DDD, DDI ou rede corporativa, analisando se é fixo ou celular. Esse
resumo deverá conter,  também, os números mais recebidos (ligações de entrada),  os
números mais chamados e os que geraram maior custo. O objetivo é permitir que todo
usuário do PABX tenha seu próprio controle.
3.6.31.  O  sistema  deverá  permitir  que  o  administrador  do  sistema  receba  relatórios
gerenciais, por e-mail, dos custos gerados pelos códigos de projeto, quando se atinge um
valor  programado, para que o administrador eventualmente providencie o bloqueio do
código de projeto. Esse bloqueio deverá ser automático pelo sistema de gerenciamento
de contas telefônicas, quando o formato do protocolo de comunicação do terminal  de
programação do PABX é conhecido.

4. REGRA DE NEGÓCIO PARA EQUIPAMENTOS TERMINAIS DE LINHA DO PABX

4.1. Deverá ser cotado aparelho telefônico analógico de mesa DTMF com as seguintes
características:

4.1.1 Aparelho telefônico de mesa com possibilidade de montagem em parede com no
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mínimo 04 memórias de toque único e 10 memórias de 02 toques, no mínimo 03 volumes
e 03 melodias de campainha, teclas flash 100 ms ou 250 ms,teclas redial e mute.
4.1.2 Deverá ser cotado aparelho telefônico digital exclusivo para comunicação de voz
com as seguintes:
a) alimentado a partir da central;
b) com controle de volume e tom de chamada;
c) com interligação a um par de fios;
d)  com possibilidade  de conexão  de terminais  de  dados ou segundo  terminal  digital,
através de adaptador específico, acoplado na parte inferior do aparelho.
e) com disponibilidade de no mínimo quinze teclas de funções programáveis com LED
indicador;
f)  com  mostrador  de  cristal  líquido,  alfanumérico,  com  capacidade  mínima  de  24
caracteres por linha e duas linhas que possibilite indicação de data, hora, duração da
chamada,  número  chamado,  número  do  ramal  que  iniciou  a  chamada  quando  do
recebimento de ligações internas e de mensagens;
g) com acesso às funções por meio de menu auto-explicativo;
h) com conversação em viva-voz, com alto-falante e microfone ambientes e no monofone;
i)  com  estabelecimento  de  ligações  sem  retirada  do  monofone  do  gancho  apenas
digitando o número desejado;
4.1.3. Aparelhos telefônicos digitais com emprego de um único par telefônico, que tenha a
garantia de comprimento no mínimo de 500 (quinhentos) metros;

5.  REGRA DE NEGÓCIO PARA INTERLIGAÇÃO DE SISTEMAS E VOZ SOBRE IP
(VoIP)

5.1. Os equipamentos deverão permitir as conexões entre as múltiplas CPCT por meio de
arquitetura  TCP/IP,  compartilhando a  infra-estrutura  de transmissão de dados,  sem a
necessidade de Hardwares específicos para protocolos SIP e H323.
5.2. O Equipamento deverá ser interligado com os Demais equipamentos Siemens Hipath
3000  já  existentes  na  Prefeitura  de  Montes  Claros.  (  Secretaria  de  Administração,
Serviços Urbanos, Secretaria de Educação e Secretaria Municipal de Saúde) com total
transparência  de  facilidades,  ou  seja  como  se  estivesse  em  um único  equipamento,
permitindo rechamada no caso de ocupado, conferência, sinalizações no led indicador do
aparelho no caso de ocupado. 
5.3.  O  equipamento  PABX  deverá  permitir  inicialmente,  no  mínimo,  16  canais  de
comunicação  IP  simultânea,  podendo  chegar  a  no  mínimo  a  32  canais  a  serem
interligados entre as secretarias.
5.4. O sistema deverá suportar plano de numeração aberto ou fechado. A numeração
fechada assume a exclusividade dos números de ramais em toda a rede. Cada ramal
pode discar para todos os outros digitando apenas seu número. Em numeração fechada
cada ramal é identificado, de fora da localidade, por um código de área mais seu próprio
número.  Isso  significa  que  os  números  de  ramais  podem  se  repetir  em  diferentes
localidades do sistema;
5.5.  Deverá  permitir  a utilização de algoritmo de compressão segundo padrão G.723,
G.729ªe G711.
5.6.  Deverá  permitir  a  utilização  de  no  mínimo 100  softwares  phone  ou  acima,  e/ou
telefones IP;
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5.7. Deverá permitir a configuração do roteamento dos canais de voz para a rede publica
de telefonia, de forma que quando for detectado o congestionamento ou queda na rede
WAN  os  canais  de  voz  possam  trafegar  através  de  um  tronco  TDM  ligado  a  uma
operadora;
5.8.  As  CPCT/CPA-T  conectadas  deverão  permitir  que  as  ligações  entre  localidades
sejam tratadas como ligações internas com as seguintes facilidades:

• Nome e número do assinante A;
• Rechamada em caso de não atendimento ou em caso de ocupado;
• DDR (acesso direto ao ramal desejado);
• Distinção de toque (interna/externa);
• MWI (Message Waiting Information) – sinalização de mensagens de correio de voz;
• Inibição de número e nome do assinante A nos telefones com display;
• Atendimento centralizado;
• Bilhetagem e tarifação centralizada;
• Rota de menor custo (na rede privada e para acesso às linhas externas);
• Desconexão dos canais B em caso da chamada voltar para o PABX que originou a

ligação.

6. REGRA DE NEGÓCIO PARA SISTEMA DE SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

6.1  Deverá  ser  fornecido  e  instalado  um  sistema  de  suprimento  de  energia  elétrica
(NOBREAK), com no mínimo de 1.6 KVA de potência para o sistema de energia;
6.1.1 - O sistema de suprimento de energia elétrica deverá ser modular, de modo que
permita a instalação em quantidades que atendam o consumo inicial da CPCT e recarga
das respectivas baterias, bem como permitam o acréscimo de módulos para atendimento
de expansões da capacidade de consumo das CPCT e respectivas baterias;
6.1.2 - O conjunto de baterias deverá ser alojada em rack e garantir, no caso de falha no
fornecimento de energia em corrente alternada, a operação do equipamento por 06 (seis )
horas  ininterruptas,  supondo-se  a  descarga  correspondente  à  da  hora  de  maior
movimento (HMM) da CPCT;
6.1.3 - As baterias deverão ser do tipo selada ou livre de manutenção;
6.1.4 -  Todo o sistema de suprimento de energia elétrica deverá ter  proteção efetiva
contra sobre tensões e sobre correntes;
6.1.5 - Todos os equipamentos energizáveis deverão ser conectados aos sistemas de
aterramento existentes nos locais das instalações;

7. REGRA DE NEGÓCIO PARA CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO E TESTES

7.1- A instalação dos equipamentos deverão observar as exigências da concessionária,
conforme as Práticas TELEBRÁS aplicáveis.
7.1.1 - Ficará por conta da contratada o fornecimento de todo o material e acessórios
necessários para instalação dos equipamentos objeto destas especificações sem nenhum
ônus para a contratante.
7.1.2  -  Os projetos  técnicos de instalação das CPCT/CPA-T deverão observar  o  que
estabelece  a  Prática  TELEBRÁS  220-600-601  Emissão  1,  Projeto  de  Instalação  de
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CPCT/CPA-T tipo PABX e demais normas vigentes.
7.1.3 - Até 10 (dez) dias antes do início dos serviços de instalação, a contratada deverá
submeter à aprovação a programação de realização dos serviços.

8. REGRA DE NEGÓCIO PARA OS  SERVIÇOS PRESTADOS DA SEGUINTE FORMA E
CONDIÇÃO:

8.1 - A contratada deverá instalar todos os equipamentos de telefonia relacionados no
anexo  I  deste  Edital,  nas  dependências  e  locais  que  serão  definidos  por  técnicos
indicados pela Contratante.
8.1.1 - A contratada, através de manutenção preventiva e corretiva, deverá manter os
equipamentos de telefonia constantes no anexo I  deste Edital,  em boas condições de
funcionamento,  executando  os  necessários  ajustes  e  reparos,  no  mínimo  a  cada  04
(quatro) meses por equipamento na manutenção preventiva, e na manutenção corretiva
quando solicitado pela Contratante.
8.1.2 - A Contratada, através de atualização tecnológica (upgrade) dos equipamentos e
programas, deverá mantê-los, em boas condições de funcionamento e compatíveis com
as necessidades da Prefeitura de Montes Claros. Havendo necessidades de atualização a
PMMC comunicará a contratada e esta terá prazo de no máximo 30 dias  para efetuar os
serviços.
8.1.3  -  Executar  a  manutenção  preventiva,  realizando  a  limpeza,  e  ajustes  dos
equipamentos especificados no anexo I deste Edital.
8.1.4 - Realizar a manutenção corretiva, consertando os equipamentos e recolocando-os
em plenas condições de operação, quando este apresentar rendimento aquém do previsto
ou dano que o impeça de funcionar, realizando a substituição de toda e qualquer peça,
componente ou similar que vier a apresentar defeitos.
8.1.5  -  A  substituição  das  peças,  componentes  ou  similares  ficará  por  conta  da
Contratada. 
8.1.6  -  As  manutenções preventiva  e  corretiva  constarão de diagnóstico,  reparo  e/ou
substituição dos equipamentos que apresentarem sinais de alerta e troca de peças, partes
e componentes danificados. 
8.1.7 - O transporte, se necessário para a realização da manutenção correrá por conta da
Contratada.
8.1.8  -  A  Contratada  deverá  solucionar  o  problema  no  equipamento,  realizando  a
manutenção corretiva dentro de 04(quatro)  horas após a comunicação verbal,  escrita,
telefone,  fax  ou E-mail  emitido  pela  Contratante,  quando não houver  necessidade de
substituição de peças.
8.1.9 - Será concedido um prazo de 08 (oito) horas, quando for necessária a substituição
de peça.
8.1.10 - A contratada deverá manter uma conta de correio eletrônico para abertura de
chamadas.
8.1.11 - A Contratada deverá responsabilizar pela qualidade do material locado, pela sua
perfeição técnica e pelo acompanhamento das fases de testes após cada serviço.
8.1.12 - A Contratada deverá ter ferramentas próprias para execução dos serviços do
objeto deste contrato.
8.1.13 -  Deverá  manter  a  Contratada,  para a  realização dos serviços,  um quadro de
funcionários de no mínimo 02 (dois) técnicos capacitados e com dois anos de experiência
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comprovada para o cumprimento do contrato.
8.1.14 -  Os técnicos a que se refere o capítulo  anterior  deverão estar  uniformizados,
credenciados  e  identificados  com crachá  funcional  da  Contratada,  ao  comparecer  às
dependências da Prefeitura.
8.1.15 - O suporte será realizado de segunda-feira a sexta-feira no horário de 08h00min
às 18:00 horas na Prefeitura,  e  aos sábados e feriados,  quando a Contratante julgar
necessário.
8.1.16 - A Contratada será penalizada com redução de 5% (cinco por cento) no valor do
contrato por cada dia ou fração (24 horas ou fração) de atraso na entrega dos serviços.
Cada serviço será considerado por chamada de serviço aberta.
8.1.17  -  Quaisquer  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais,  tributáveis  ou
comerciais,  resultantes  da  contratação,  correrão,  exclusivamente  por  conta  da
Contratada. 
8.1.18 - A Contratada deverá realizar treinamento de operação dos equipamentos para os
usuários e telefonistas da Contratante. 
8.1.19 - As visitas de manutenção durante o período de locação correrão por conta da
Contratada, não acarretando custos para a Contratante.   

9. CLÁUSULA.: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Constituem obrigações da Contratada:
9.1.1. Cumprimento integral do objeto deste contrato.
9.1.2.A Contratada deverá instalar todos os equipamentos de telefonia relacionados no
Anexo I do Edital, nas dependências e locais que serão definidos por técnicos indicados
pela Contratante;
9.1.3.  A Contratada,  através de manutenção preventiva  e corretiva,  deverá manter  os
equipamentos de telefonia constantes no anexo I  deste Edital,  em boas condições de
funcionamento, executando os necessários ajustes e reparos, no mínimo a cada 06 (seis)
meses por equipamento na manutenção preventiva, e na manutenção corretiva quando
solicitada pela Contratante;
9.1.4. Executar a manutenção preventiva, realizando a limpeza, lubrificação e ajustes dos
equipamentos especificados no anexo I deste Edital; 
9.1.5. A Contratada, através de atualização tecnológica (upgrade) dos equipamentos e
programas, deverá mantê-los, em boas condições de funcionamento e compatíveis com
as necessidades da Prefeitura de Montes Claros. Havendo necessidades de atualização a
PREFEITURA comunicará a contratada e esta terá prazo de no máximo 06 meses para
efetuar os serviços;
9.1.6. Realizar a manutenção corretiva, consertando os equipamentos e recolocando-os
em plenas condições de operação, quando este apresentar rendimento aquém do previsto
ou dano que o impeça de funcionar, realizando a substituição de toda e qualquer peça,
componente ou similar que vier a apresentar defeitos. 
9.1.7.  A  substituição  das  peças,  componentes  ou  similares   ficarão  por  conta  da
Contratada; 
9.1.8.  As  manutenções  preventiva  e  corretiva  constarão  de  diagnóstico,  reparo  e/ou
substituição dos equipamentos que apresentem sinais de alerta e troca de peças, partes e
componentes danificados;
9.1.9. Transporte, se necessário para a realização da  manutenção correrá por conta da
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Contratada;
9.1.10. Solucionar o problema no equipamento, realizando a manutenção corretiva dentro
do  prazo de 04 (quatro) horas após a comunicação verbal, escrita, telefone, fax ou E-mail
emitido pela Contratante, quando não houver necessidade de substituição de peças;
9.1.11. Substituição de peça(s), quando necessária, no prazo  máximo de 08 (oito) horas;
9.1.12. Manter uma conta de correio eletrônico para abertura de chamadas;
9.1.13. Responsabilizar-se pela qualidade do material locado, pela sua perfeição técnica e
pelo acompanhamento das fases de testes após cada serviço;
9.1.14. Ter ferramentas próprias para execução dos serviços de instalação e manutenção;
9.1.15. Manter, para a realização dos serviços, um quadro de funcionários composto com
no mínimo 2 (dois) técnicos capacitados e com dois anos de experiência comprovada
para  o  cumprimento  deste  contrato.  Os  técnicos  deverão  estar  uniformizados,
credenciados  e  identificados  com crachá  funcional  da  Contratada,  ao  comparecer  às
dependências da Prefeitura;
9.1.16. Realizar os serviços, de segunda a sexta-feira no horário de 08:00 às 18:00 horas
na Prefeitura, e aos sábados e feriados, quando a Contratante julgar necessário;
9.1.17. A contratada será penalizada com redução de 5% (cinco por cento) no valor do
contrato por cada dia ou fração (24 horas ou fração) de atraso na entrega dos serviços.
9.1.18. Cada serviço será considerado por chamada de serviço aberta;
9.1.19.  Quaisquer  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais,  tributáveis  ou
comerciais, resultantes deste contrato, correrão, exclusivamente por conta da Contratada;
9.1.20.  Realizar  treinamento  de  operação  dos  equipamentos  para  os  usuários  e
telefonistas da Contratante;
9.1.21.  Visitas  de  manutenção  durante  o  período  de  locação  correrão  por  conta  da
Contratada, não acarretando custos para a Contratante.
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