EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 08/2019
1. PREÂMBULO
1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D’OESTE através de sua PREGOEIRA,
designado pela Portaria no 179/2018, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que
fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de
acordo com o descrito neste Edital e seus anexos, de conformidade com a Lei Federal 10.520/2002,
subsidiariamente pela Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, bem como a Lei Complementar
123/2006, e com o Decreto Municipal no 1563/2005.
1.2 Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos no
objeto deste Edital e seus Anexos, deverão ser entregues à Pregoeira ANA CLAUDIA DE SOUZA,
até às 8 horas do dia 16 de abril de 2019, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Mirassol
D’Oeste - MT, situada na Rua Antonio Tavares n. 3310, 78.280-000, telefone 3241-1012/.
1.3 Não havendo expediente na data acima estabelecida, a sessão se realizará no primeiro dia útil
subsequente, mantidos o horário e o local.
2. DO OBJETO E DO PRAZO
2.1 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, em conformidade com o Termo de Referência (Anexo
VIII) do Edital.
2.2 O prazo máximo previsto para o início da implantação dos serviços é de 10 (dez) dias corridos
contados da assinatura do contrato ou emissão da Autorização de Fornecimento ou documento
similar.
2.3 O prazo de vigência da Ata será de 12 (doze) meses a contar da homologação do processo
licitatório.
2.4 O prazo de vigência de eventual contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por
iguais e sucessivos períodos, respeitados os respectivos créditos orçamentários, em conformidade
com o artigo 57 da Lei 8.666/93.
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1 Correrão por conta da empresa participante todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização
de tais atos.
3.2 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das
hipóteses a seguir elencadas:
a) que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
b) que atuem em regime de consórcio, juridicamente constituído;
c) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por

órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde
que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial pelo órgão que o praticou, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição;
d) estrangeiras que não funcionem no País;
e) que não comprovarem sua condição de empresa legalmente constituída, e não demonstrarem,
através de seu Contrato e/ou estatuto Social, que é objeto da empresa a entrega dos produtos afetos
aos objetos da presente licitação;
f) cujos sócios, representantes, gestores ou responsáveis técnicos participam de mais de uma empresa
especializada no ramo do objeto desta licitação, pois somente uma delas (empresas), poderá participar
do certame.

3.3 As empresas que se encontrem sob processo de recuperação judicial poderão
participar do certame, desde que apresentem certidão emitida pela instancia judicial
competente que certifique sua capacidade econômica e financeira. (Acórdão n. 8271/2011 - TCU
2ª Câmera)
4. DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO (FORA DO ENVELOPE)
4.1 Para representação e credenciamento, a empresa deverá apresentar cópias dos seguintes
documentos:
a) Em se tratando de representante legal ou sócio-proprietário: 1 - cópia do estatuto social,
contrato social ou outro instrumento equivalente, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de
sociedade(s) simples, o ato constitutivo, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos
e assumir obrigações em decorrência de tal investidura ou que demonstre que faz parte do quadro
societário da empresa, estando apto a representá-la (cópia simples); 2 - cópia de documento de
identificação pessoal do representante legal/sócio-proprietário (cópia autenticada ou cópia simples
acompanhada do original para conferência e autenticação).
b) Em se tratando de procurador: 1 - instrumento de procuração pública (ou procuração particular
com firma reconhecida do outorgante) do qual constem poderes para formular lances, negociar
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes a
licitações (no caso de procuração pública, apresentar cópia autenticada ou cópia simples
acompanhada do original); 2 - cópia do estatuto social, contrato social ou outro instrumento
equivalente, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedade(s) simples, do ato
constitutivo que comprove os poderes do mandante para a outorga (cópia simples); 3 - cópia de
documento de identificação pessoal do procurador (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada
do original para conferência e autenticação).
c) Em se tratando de representante credenciado: 1 - Carta de Credenciamento, conforme modelo
constante do Anexo I, com firma reconhecida do outorgante; 2 - cópia do estatuto social, contrato
social ou outro instrumento equivalente, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de
sociedade(s) simples, do ato constitutivo que comprove os poderes do outorgante (cópia simples); 3 cópia de documento de identificação pessoal do credenciado (cópia autenticada ou cópia simples
acompanhada do original para conferência e autenticação).
d) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação – Anexo II.
d.1) Caso a licitante não apresente a declaração, o (a) Pregoeiro (a) providenciará termo equivalente

para recolher a assinatura do representante.
e) Declaração de que a Licitante é Micro Empresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual, e não está inclusa nas vedações do § 4º do Artigo 3º da Lei
123/2006, conforme modelo no Anexo IV do presente instrumento convocatório;
e.1) Caso a licitante seja ME ou EPP, faça jus aos benefícios da LC 123/06 e não apresente a devida
Declaração, a mesma poderá ser providenciada pelo (a) Pregoeiro (a) na Abertura da Sessão, sendo de
pronto assinada pelo representante da pessoa jurídica.
4.2 Não será efetuado credenciamento sem a apresentação dos documentos devidamente
autenticados ou com firma reconhecida, quando exigido.
4.3 A falta de representação não impedirá a licitante de participar do certame licitatório, ficando,
porém impedida de manifestar-se durante as sessões, inclusive quanto à formulação de lances verbais
e intenção de interpor recurso.
4.4 O representante poderá ser substituído em qualquer fase do processo, podendo ser indicado a
qualquer tempo um representante, caso tal providência não tenha sido efetivada inicialmente, desde
que apresente a documentação solicitada, em conformidade com os ditames deste Instrumento
Convocatório.
4.5 No início da sessão, dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, cada empresa
licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá identificar-se junto ao (à)
Pregoeiro (a), apresentando os documentos para credenciamento.
4.6 Uma vez dado início ao credenciamento no horário previsto no preâmbulo deste edital, não serão
mais aceitos novos participantes no certame.
4.7 TODOS OS DOCUMENTOS MENCIONADOS NESTE EDITAL PARA OS QUAIS SE
EXIGE AUTENTICAÇÃO PODERÃO SER APRESENTADOS EM ORIGINAL, EM CÓPIA
AUTENTICADA POR CARTÓRIO COMPETENTE, OU EM PUBLICAÇÃO DA IMPRENSA
OFICIAL OU EM CÓPIAS SIMPLES, DESDE QUE ACOMPANHADAS DOS ORIGINAIS
PARA CONFERÊNCIA PELO (A) PREGOEIRO (A).
5. DO RECEBIMENTO, ANÁLISE E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1 A reunião para recebimento e abertura dos dois envelopes contendo a Proposta de Preços e os
Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um (uma) Pregoeiro (a), em conformidade com
este Edital e seus Anexos, no local e horário determinados no item 1.2.
5.2 O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado fechado, contendo em seu exterior as
seguintes informações:
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D’OESTE
PREGÃO No 08/2019
RAZÃO SOCIAL E No DO C.N.P.J. DO LICITANTE
5.3. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, contendo em seu

exterior as seguintes informações:
ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D’OESTE
PREGÃO No 08/2019
RAZÃO SOCIAL E No DO C.N.P.J. DO LICITANTE
5.4. Inicialmente, todos os presentes assinarão os lacres dos envelopes, e será aberto o Envelope 1 Proposta de Preços, e em seguida o (a) Pregoeiro (a) procederá da seguinte forma:
5.4.1 Rubrica, conferência, análise e classificação das propostas em confronto com o objeto e
exigências deste edital;
5.4.2 O estabelecido no subitem anterior estende-se aos licitantes presentes;
5.5. Análise de todas as propostas quanto à sua conformidade com as exigências do edital e seus
anexos, procedendo-se à desclassificação daquelas desconformes e a sua substituição por outra, de
forma a definir aquelas que se encontrarem aptas para a fase de lances verbais.
5.6 Uma vez encerrada a sessão de lances verbais e definida a licitante de menor preço, será aberto o
Envelope 2 – documento de Habilitação.
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1 As propostas serão julgadas tomando-se por base o MENOR PREÇO POR ITEM, e deverão
ser entregues no local estabelecido neste instrumento convocatório no dia e horário marcados para a
abertura da sessão.
6.2 As propostas serão apresentadas em envelope distinto dos demais, com a seguinte indicação:
“PROPOSTA DE PREÇOS”, na forma prevista no item 5 do presente instrumento convocatório,
atendendo aos requisitos abaixo:
6.2.1 Ser digitada sem entrelinhas ou rasuras, assinada pelo representante legal, conter: razão social,
CNPJ, endereço da proponente, referência ao número deste Pregão;
6.2.2 Ofertar preços unitários em algarismo e por extenso, em moeda nacional.
6.2.3 Conter declaração de que se incluem nos preços propostos, todos os tributos, encargos sociais e
trabalhistas, custos diretos e indiretos, mão de obra, materiais (se for o caso), despesas com
transporte, bem como quaisquer outras, necessárias ou que possam incidir sobre o fornecimento.
6.2.3.1 Os preços consignados, não podendo ultrapassar duas casas decimais após a vírgula (Ex: R$
0,90).
6.3 Indicar prazo de validade da proposta que não será inferior a 60 (sessenta) dias, em caso de
omissão o (a) Pregoeiro (a) considerará como válido tal prazo.
7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1 As propostas, assinadas, sem emendas ou rasuras serão classificadas segundo a ordem
CRESCENTE DOS PREÇOS POR ITEM, devendo estar assinadas pelo responsável legal da pessoa
jurídica, ou procurador, sendo desclassificadas aquelas que:
a) Não atendam às condições deste instrumento convocatório ou sejam manifestamente inexeqüíveis
por decisão do (a) Pregoeiro (a);
b) Estejam incompletas, ou seja, não contenham todas as informações, ou declarações ou
certificações exigidas neste instrumento convocatório;
c) Contenham limitações ou condições contrastantes com o instrumento convocatório.
7.2 Havendo divergência entre valores unitários e valores globais, considerar-se-ão como válidos os
valores unitários, caso a discrepância seja entre os valores em algarismo e por extenso prevalecerão os
últimos.
7.3 Após a abertura dos envelopes relativos às Propostas de Preços, o (a) Pregoeiro (a) poderá
suspender a reunião a fim de que tenha melhores condições de análise, marcando na oportunidade,
nova data e/ou horário em que voltará a reunir-se com os interessados, ocasião em que será dada
continuidade ao certame.
7.4 O não comparecimento de qualquer dos licitantes à nova reunião marcada, não impedirá que ela
se realize, não cabendo ao ausente o direito à reclamação de qualquer natureza.
7.5 Não serão consideradas, com critérios de classificação ou desempate das propostas, quaisquer
ofertas de vantagens não previstas neste edital;
7.6 Para maior agilidade nos procedimentos de abertura, os papéis que contém as propostas de
preços deverão estar dispostos e numerados em ordem crescente.
7.7 Após a fase de abertura de “Proposta de Preços”, não caberá desistência da mesma, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente.
8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8.1. Deverão ser apresentadas as seguintes declarações:
a) Declaração pela licitante de inexistência de fato impeditivo de habilitação, na forma do
parágrafo 2°, art. 32 da Lei 8.666/93 (Anexo V).
b) Declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, de perigo ou
insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, na forma do artigo 27 da Lei Federal nº
8.666/93, de acordo com a Lei Federal nº 9.854/02 (conforme modelo - Anexo V);
c) Declaração que não possui em seu quadro de funcionários, servidores públicos exercendo
função de gerência, administração ou qualquer outra que lhe de poderes para decidir no
âmbito da empresa (Inciso III do art.9º da Lei 8666/93 e inciso X s Lei complementar nº
04/90), (conforme modelo - Anexo V).
8.2 Para habilitação, as empresas interessadas deverão apresentar os seguintes documentos:

8.2.1 – Habilitação Jurídica
a) Para Empresa Individual: Registro Comercial;
b) Para Sociedade Comercial: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações
subseqüentes, devidamente registrados;
c) Para Sociedade por Ações: Inscrição do ato constitutivo e alterações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores, em exercício;
d) Para Sociedade Civil: Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das pessoas
jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
e) Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de
autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
f) Cópia da Cédula de identidade dos sócios da empresa.
8.2.1.1 Os documentos relacionados no subitem 8.2.1 não precisarão constar do envelope dos
Documentos de Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão,
conforme prevê o item 4.
8.2.1.2 Caso a empresa licitante tenha vários sócios no quadro societário, as cópias da cédula de
identidade dos demais sócios que não foram apresentadas na fase de credenciamento deverão constar
do Envelope n. 02 - documentos de Habilitação (cópias simples).
8.2.2 Regularidade Fiscal
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
b) Certidão de quitação de tributos e contribuições federais administrados pela Secretaria da
Receita Federal/Certidão negativa quanto a Dívida Ativa da União/INSS.
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
d) Prova de regularidade / Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa Municipal, expedidas na
sede ou domicílio do licitante;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
Além de impressos, devem ser copiados em arquivo JPG e entregues ao Pregoeiro em meio
digital (CD, Pendrive, etc) para fim de atendimento ao Layout do sistema APLIC do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, os seguintes documentos exigidos nos itens
4, 6 e 8 (credenciamento, proposta de preço e documentos de habilitação):
- procuração ou carta de credenciamento do representante da empresa;
- documento de identificação do representante da empresa;
- proposta de preços da empresa;
- contrato social ou qualquer outro documento de constituição da empresa (item 8.2.1)
- cédula de identidade do (s) proprietário (s) da empresa;
8.3 A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o
decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão

competente, quando a atividade assim o exigir.
9. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
9.1 O julgamento da habilitação dos interessados será realizado com a abertura do envelope de
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da pessoa jurídica melhor classificada e será feito à vista do
exame dos documentos apresentados.
9.2 Após a abertura dos envelopes relativos à documentação de habilitação, o (a) Pregoeiro (a) poderá
suspender a reunião a fim de que tenha melhores condições de análise, marcando na oportunidade,
nova data e/ou horário em que voltará a reunir-se com os interessados, ocasião em que será
apresentado o resultado do julgamento da habilitação.
9.3 O não comparecimento de qualquer dos licitantes à nova reunião marcada não impedirá que ela
se realize, não cabendo ao ausente o direito à reclamação de qualquer natureza.
9.4 Será julgado habilitado o licitante que apresentar os documentos exigidos, validamente e em
conformidade com este instrumento convocatório.
9.4.1 Será julgado inabilitado o licitante que não atender às exigências deste instrumento
convocatório, notadamente quanto a não apresentação ou apresentação irregular de qualquer
documento solicitado.
9.5 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, atendendo
o que determina o artigo 43, da Lei Complementar n° 123/06.
9.6 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento imediatamente posterior à declaração
de vencedora da licitação, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a
regularização da documentação.
9.7 A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 9.6, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no na Legislação pertinente, sendo facultado
à instituição convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou cancelar a licitação.
9.8 Todos os documentos deverão estar dentro do prazo de validade, salvo aqueles que não tenham
validade (Documentos relativos à qualificação jurídica, Cartão do CNPJ, inscrição no cadastro de
contribuintes estaduais ou municipais), para os demais, quando o prazo de validade não estiver
mencionado explicitamente, somente serão aceitos quando emitidos até 90 (noventa) dias antes da
apresentação dos documentos de habilitação e propostas.
9.9 Os documentos exigidos quando emitidos através da INTERNET, poderão ter sua autenticidade
averiguada pelo Pregoeiro e equipe de apoio.
9.10 Para maior agilidade nos procedimentos de abertura, a documentação deverá estar disposta e
numerada em ordem crescente.

9.11 Não constituirá causa de inabilitação ou desclassificação, a irregularidade formal que não afete o
conteúdo ou a idoneidade do documento.
10. DO PROCEDIMENTO NO PREGÃO
10.1 Instaurada a sessão, realizar-se-á o credenciamento dos representantes legais, apresentando as
licitantes por intermédio de seus representantes DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE
CUMPREM PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, conforme item 4.2, b.
10.2 Em seguida, realizar-se-á o credenciamento dos representantes legais e efetuar-se-á a abertura
dos envelopes contendo as propostas de preços das licitantes rubricando-as facultando-se aos
representantes das licitantes o seu exame, registrando-se em ata as anotações solicitadas;
10.3 O procedimento licitatório terá início com a abertura de “Propostas”, sendo realizado
julgamento das mesmas de forma objetiva, em conformidade com o tipo de licitação, critérios
estabelecidos neste instrumento convocatório, e com fatores exclusivamente nele referidos;
10.4 Será verificado o atendimento das propostas às condições definidas neste edital, sendo
desclassificadas, pelo (a) Pregoeiro (a) aquelas que não atendam ao Instrumento Convocatório
(conforme acima);
10.5 Da desclassificação das propostas de preço somente caberão pedidos de reconsideração à
própria comissão de licitação, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado, de imediato,
oralmente ou por escrito, na mesma sessão pública em que vier a ser proferida;
10.6 O Pregoeiro analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo-lhe facultado,
para tanto, suspender a sessão pública;
10.7 Da decisão relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso;
10.8 Dentre as licitantes classificadas serão selecionadas para a fase de lances verbais a proposta de
menor preço e as demais propostas cujos valores estejam no intervalo de no máximo 10 % (dez) por
cento do menor preço classificado;
10.9 Quando não for possível obter pelo menos 03 (três) propostas escritas de preços, nas condições
do subitem acima, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três),
salvo empate, para poderem participar da etapa de lances verbais;
10.10 A validade do pregão não será comprometida se for inviabilizada a fase de lances em virtude da
apresentação e/ou classificação de apenas uma proposta escrita, como também a classificação de
apenas 02 (duas) propostas escritas de preço não inviabilizará a realização da etapa de lances verbais;
10.11 Em continuação, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos lançadores
selecionados, que deverão ser formular lances de sucessivamente, em valores distintos e decrescentes;
10.12 O (A) Pregoeiro (a) fará uma rodada de lances convidando o representante da licitante que
ofereceu a proposta escrita de maior preço, a fazer o seu lance e, em seguida, os representantes das
demais empresas selecionadas na ordem decrescente de preço, e assim sucessivamente até que se
obtenha a proposta de menor valor;

10.13 Só serão aceitos lances verbais inferiores ao menor preço obtido;
10.14 O licitante que não apresentar lance para um item não ficará impedido de participar dos
próximos, caso ocorra;
10.15 Em não havendo mais lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas,
exclusivamente segundo o critério de MENOR PREÇO POR ITEM;
10.16 Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
sejam em até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será
assegurada preferência de contratação, situação denominada por empate ficto, conforme
disposto na LC n.º 123/2006.
10.16.1 Ocorrendo o empate ficto, será adotado o seguinte procedimento:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela de menor preço;
b) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se enquadrem na situação de empate ficto, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar proposta melhor;
c) não sendo habilitada a microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiada pela regra do
empate ficto, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes, observada a ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
d) na hipótese de empate ficto, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada para
apresentar nova proposta, terá prazo máximo de 05 (cinco) minutos, para fazê-lo, sob pena de
preclusão;
e) na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto da
licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
f) os dispositivos legais atinentes ao empate ficto somente serão aplicáveis quando a melhor oferta
final não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
10.17 Na hipótese de não ocorrer nenhum lance verbal, será verificada pelo (a) Pregoeiro (a) a
aceitabilidade da proposta escrita de menor preço, face ao valor estimado para a contratação,
decidindo a respeito;
10.18 Em todos os casos será facultado o (a) Pregoeiro (a) negociar diretamente com as licitantes em
busca do menor preço;
10.19 Após a finalização das etapas de classificação (propostas escritas e lances verbais, se houver),
proceder-se-á a abertura do envelope 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do licitante
vencedor (classificado em primeiro lugar), caso este seja inabilitado será aberto o envelope de
habilitação do 2º lugar e assim sucessivamente até que o seguinte classificado que preencha as
condições de habilitação seja declarado licitante vencedor, nas condições propostas.

10.20 Os documentos de habilitação das licitantes remanescentes permanecerão em poder do (a)
Pregoeiro (a) até a assinatura do contrato pelo licitante vencedor e serão retirados mediante recibo
pelo representante legal da licitante.
10.21 Após o desenrolar de todos, será lavrada ata circunstanciada da sessão, a qual será assinada pelo
(a) Pregoeiro (a), Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes.
10.22 Caso algum licitante deseje impetrar recurso administrativo único contra decisão do (a)
Pregoeiro (a) deverá consignar tal intenção em ata de forma fundamentada, sob pena de decair tal
direito;
10.23 O prazo para impetração de memoriais escritos do recurso administrativo é de 03 (três) dias
corridos no caso de impetração contra declaração de vencedor (Lei 10.520/2002, artigo 4º, XVIII) e
05 (cinco) dias úteis nos demais casos (Lei 8.666/93, artigo 109), contados a partir da data de
comunicação do ato que o motivou.
.

10.24 O Município de Mirassol D’Oeste/MT poderá conferir prazo de 08 (oito) dias úteis
para as licitantes, caso todas sejam desclassificadas ou inabilitadas (todas numa mesma fase), a
fim de que as mesmas possam adequar propostas ou documentação, conforme o caso.
11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1 Após declaração de vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das
razões do recurso escritas, ficando facultado aos demais licitantes desde logo apresentar contra-razões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos; (Lei 10.520/2002, artigo 4º, XVIII)
11.2 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
11.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará em decadência do direito de
recurso, com a conseqüente adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pela autoridade
competente.
11.4 O recurso contra decisão do (a) Pregoeiro (a) não terá efeito suspensivo.
11.5 Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede da
Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste.
12. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
12.1 No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento da proposta o ato
convocatório do pregão poderá ser impugnado, caso não haja impugnações preclui possibilidade
posterior de impugnação de toda matéria nele constante.
12.2 Os pedidos de esclarecimento, providências ou impugnações, deverão ser encaminhados por
escrito e contra recibo ao (à) Pregoeiro (a), na Rua Antonio Tavares n. 3310, Centro, Mirassol
D’Oeste/MT ou através do e-mail: licitacao@mirassoldoeste.mt.gov.br., no prazo disposto no
subitem acima, no horário das 07h às 13h de segunda a sexta feira.

12.3 Impugnações ou pedidos de esclarecimentos protocolados fora do prazo não serão
considerados.
13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOS SERVIÇOS
13.1 O pagamento será efetuado mensalmente em até 30 (trinta) dias da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, contendo a descrição do serviço executado, devidamente atestada pela Secretaria
solicitante.
13.2 Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação de qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.
13.3 A empresa deverá obrigatoriamente manter as condições habilitatórias durante o decorrer da
realização dos serviços.
13.4 Os preços são fixos e irreajustáveis no decorrer da execução do contrato, ocorrendo atualização
monetária anual pelo índice INPC.
13.5 OS SERVIÇOS OFERTADOS DEVERÃO APRESENTAR AS CARACTERISTICAS
DESCRITAS NO ITEM 2.1 DO EDITAL.
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos
específicos consignados no orçamento, distribuídos no seguinte código reduzido: 53 (código
reduzido).
15. DAS PENALIDADES
15.1 Quem não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato (inadimplência total
ou parcial das obrigações assumidas), comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
suspenso de licitar e contratar com o município de Mirassol D’Oeste/MT, pelo prazo de até 02 (dois)
anos, sem prejuízo da aplicação de multas, conforme abaixo, nesta hipótese poderá o município de
Mirassol D’oeste/MT rescindir unilateralmente o contrato.
15.2 Independentemente do disposto no item 15.1, acima, poderá também o município de Mirassol
D’Oeste/MT, pelo inadimplemento total ou parcial, por culpa da CONTRATADA, aplicar multa
irredutível de 10% (dez por cento) acrescida de 1% (um por cento) de juros de mora ao mês, sobre o
valor total do contrato. Caso esta multa, tenha que ser cobrada em juízo, ao montante se acrescerá
mais 20% (vinte por cento) a título de honorários advocatícios.
PARÁGRAFO ÚNICO: Esta multa será cobrada ao mês proporcional aos dias de atraso.
15.3 Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada para apresentação de
defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
15.4 As penalidades previstas neste Instrumento Convocatório são independentes entre si, podendo
ser aplicada s isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

15.5 A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a
que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não
tenha nenhum valor a receber da Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste, ser-lhe-á concedido o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após
esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente
para que seja inscrita na dívida ativa da Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste, podendo, ainda a
Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste proceder à cobrança judicial da multa.
15.6 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos,
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste.
15.7 Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua
inscrição no Cadastro de Fornecedores, e, no que couber, às demais penalidade referida no Capítulo
IV da Lei n.º 8.666/93.
15.8 As sanções de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com
a Administração da Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste, e declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante vencedora
concomitantemente com as de multa.
15.9 Das decisões proferidas pela Administração cabem:
a) Recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos casos previstos no art. 109, § 4º da
Lei Federal nº 8.666/93;
b) Representação a Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da intimação da decisão relacionada com o objeto do Contrato, de que não caiba recurso
hierárquico.
c) Pedido de reconsideração da Decisão da Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste nos casos
de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo
de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.
16. DA FISCALIZAÇÃO
16.1. A prestação dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por
servidor nomeado por Portaria, com atribuições específicas, devidamente designadas pela autoridade
competente. (Artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93).
17. DAS CONDIÇÕES DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
17.1 O contrato a ser celebrado com a vencedora observará rigorosamente as condições estabelecidas
neste Edital, resguardadas as disposições regulamentares da Minuta de Contrato, constante do
ANEXO VII do presente Edital.
17.2 O contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, podendo haver prorrogações por iguais e
sucessivos períodos até quarenta e oito meses nos termos do art. 57, IV da Lei nº 8.666/93,
observado o interesse público e as conveniências administrativas, econômicas e financeiras da
contratante.
17.3 A Administração, a qualquer tempo, poderá promover a extinção antecipada do Termo
Contratual:

a) Unilateralmente, desde que se configure qualquer das hipóteses elencadas na Seção V, art. 78,
incisos I ao XII e XVII e XIII da Lei federal 8.666/93, com suas alterações.
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo de licitação, desde que
haja conveniência para a Administração na forma da lei.
d) Judicialmente, nos termos da legislação.
18. DO REGISTRO DE PREÇOS
18.1 Os preços serão registrados na Ata de Registro de Preços, na ordem de classificação, ao fim da
licitação.
18.2 A Ata de Registro de Preços terá vigência por um prazo máximo de 12 (doze) meses, a contar da
data da homologação do procedimento licitatório.
18.3 A Ata deverá ser assinada por todos os participantes, salvo os casos em que a ausência do
licitante for justificada e permitida pelo (a) Pregoeiro (a). Neste caso, a justificativa da ausência e sua
permissão constarão da Ata.
18.4 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal poderá convocar os
adjudicatários remanescentes, na ordem de classificação, para aquisição dos serviços, nos respectivos
preços registrados, nas seguintes hipóteses:
18.4.1. Inexecução contratual pelo primeiro classificado por qualquer motivo e conseqüente exclusão
do Registro de Preços, inclusive em caso fortuito ou de força maior.
18.4.2 Revisão do preço unitário do primeiro classificado, quando o novo preço, calculado com base
nos quantitativos inicialmente estimados, resultar superior ao preço do segundo classificado.
18.4.3. Nessa hipótese, nova ordem de classificação deverá ser estabelecida entre os adjudicatários.
18.4.4. Os adjudicatários convocados terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar quanto
à manutenção do seu preço registrado ou solicitar sua revisão, para a entrega do saldo do quantitativo
no período remanescente da Ata.
18.6. Os detentores das Atas não se eximirão das penalidades correspondentes, na hipótese de
inexecução contratual.
18.7. A existência do preço registrado não obriga o Município de Mirassol D’Oeste a firmar as
contratações que dele poderão advir, os quais serão requisitados de acordo com as necessidades da
PMMO, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à
detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de condições.
18.8 Observados os critérios e condições estabelecidas no presente Edital a Administração poderá
comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de
interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento
compatível com o solicitado pela Administração, observadas às condições do Edital e o preço
registrado.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 É facultada ao (à) Pregoeiro (a) ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
19.2 A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de
interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
19.2.1 A anulação do procedimento induz à do contrato, quando formalizado.
19.2.2 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.
19.3 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a
Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste, não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
19.4 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
19.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da
sua proposta, durante a realização da sessão pública de PREGÃO.
19.6 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
19.7 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação, ficando
assegurado ao município de Mirassol D’Oeste/MT o direito de adiar, cancelar no todo ou em parte, a
presente licitação, sem que em decorrência de qualquer dessas medidas, tenham os participantes
direito à indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza.
19.8 A simples participação na presente licitação evidencia ter o licitante, se candidatado ao certame
licitatório, examinado cuidadosamente o objeto do instrumento convocatório e seus anexos, se
inteirando de todos os seus detalhes e com eles haver concordado. O município de Mirassol
D’Oeste/MT não admitirá declarações posteriores à abertura das propostas de desconhecimento de
fatos, no todo ou em parte, que dificultem ou impossibilitem julgamento das propostas ou a
adjudicação ao licitante vencedor.
19.9 As decisões provenientes do curso desta licitação poderão ser comunicadas aos licitantes por email, fac-símile, carta, publicação, ou qualquer outro meio que cientifique a(s) licitante(s).
19.10 A Autoridade Superior, a que se refere este edital é o Prefeito Municipal.
19.11 A Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste providenciará o comprovante da publicação do

aviso do edital, do resultado da licitação, do extrato do contrato e dos demais atos relativos a
publicidade do certame.
19.12 Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da Lei 8.666/93,
do Decreto Municipal Nº 1560, e da Lei Complementar 123/2006.
19.13. São partes integrantes deste Edital:
a)
b)
c)
d)
e)

ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V

–
–
–
–

g) ANEXO VI

-

g) ANEXO VII h) ANEXO VIII -

Modelo de Carta de Credenciamento.
Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.
Modelo Proposta de Preços
Declaração de que é Micro ou Pequena Empresa.
Declaração de Inexistência de fato impeditivo para habilitação;
Declaração de que não emprega menores;
Declaração de que não emprega servidores públicos
Minuta de Contrato
Ata de Registro de Preços
Termo de Referência
Mirassol D’Oeste – MT, 19 de março de 2019.

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO
Setor de Licitações

Ciente: _______________________________
ANA CLAUDIA DE SOUZA
Pregoeira - Portaria n. 179/2018
Em: ____/____/2019

ANEXO I
(Papel timbrado da empresa)
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D’OESTE - MT
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO.
Nº. 08/2019 TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
CARTA DE CREDENCIAMENTO
Através

do

presente,

credenciamos

o(a)

Sr.(a)...............................................................,

portador(a) do RG n........................... e do CPF n..............................., a participar da licitação instaurada
pela Prefeitura do município de Mirassol D’Oeste/MT, na modalidade Pregão Presencial n. ...../2019,
na qualidade de representante legal, outorgando – lhe poderes para pronunciar-se em nome da
empresa........................................, bem como formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar
direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
..................., ......... de ................... de 2019.

Atenciosamente,

_____________________________________
Nome:
Função na Empresa:
RG:
CPF:

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada com firma reconhecida acompanhada de
documentos pessoais do Outorgado e documentos que dão poderes ao outorgante para
firmá-la ou poderá ser substituída por procuração devidamente autenticada em cartório.

ANEXO II
(Modelo de que a empresa cumpre todos os requisitos para habilitação)

(NOME DA EMPRESA) _________________________________________,
CNPJ No _________________________________, sediada ___________________(endereço
completo) ____________________________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre
plenamente todos os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Mirassol D’Oeste(MT), _____________/__________/_______________

_____________________________________
Nome:
Função na Empresa:
RG:
CPF:

ANEXO III
MODELO PROPOSTA DE PREÇO
Proposta que faz a empresa ____________________________________ inscrita no CNPJ (MF) n.
___________________, localizada ____________________, CEP_____, fone ________, fax
________, e-mail: __________ , para a execução do objeto do Pregão Presencial Nº ...../2019, de
acordo com todas as especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, promovida
pelo município de Mirassol D’Oeste/MT:
Tel Fax: (_______)__________
E-mail: _________________
Tel Celular: (_____)____________
Endereço: _________________________________________________________________
Conta Corrente: ____________ Agência:________________ Banco: ____________________
ITEM
007.722.011

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANTIDADE VALOR
VALOR
MENSAL
TOTAL
Serviço de telefonia móvel com
01
acesso à internet através de pacote
de dados
VALOR TOTAL POR EXTENSO (...........)

Declaro que nos preços apresentados nesta proposta, estão inclusos os custos de despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa administrativa, serviços, transporte para
atendimento local, encargos sociais e trabalhistas com prepostos, e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Edital.
Declaro que nossa proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias.
___________________
Nome:
Função na Empresa:
RG:
CPF:

(Anexar à proposta de preço a planilha contida no Item 12 do Anexo VIII com a composição de preço)

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), endereço completo], inscrita no
CNPJ sob o nº [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da
Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrita no CPF sob o nº [xxxx], DECLARA, sob as penalidades da
lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens
legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do
art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

_____________________________________
Nome:
Função na Empresa:
RG:
CPF:

ANEXO V
(Modelo de Declarações de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação)

(NOME DA EMPRESA) _________________________________________,
CNPJ No _________________________________, sediada ___________________(endereço
completo) ____________________________________, sob as penas da lei:
Declara que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação para o
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores,
especialmente que não se encontra cumprindo pena de "INIDONEIDADE PARA LICITAR E
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em relação a qualquer de suas esferas
Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal (art. 87, da Lei nº 8.666/93).
Declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei nº 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.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
Declara, ainda, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de funcionários,
servidores públicos exercendo função de gerência, administração ou qualquer outra que lhe de
poderes para decidir no âmbito da empresa (Inciso III do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X s Lei
complementar nº 04/90).

Mirassol D’Oeste (MT), _____________/__________/_______________.

_____________________________________
Nome:
Função na Empresa:
RG:
CPF:

ANEXO VI
CONTRATO ADMINISTRATIVO ____ /2019 – PMMO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE
MIRASSOL
D’OESTE,
E
A
EMPRESA
_________________________, TENDO POR OBJETO A
AQUISIÇÃO DE .............., CONFORME CONDIÇÕES QUE
AS CLÁUSULAS ABAIXO ESPECIFICAM:
O Município de Mirassol D’Oeste, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público, com
sede administrativa à Rua Antonio Tavares n. 3310, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº
03.755.477/0001-75, representado neste ato pelo Prefeito ............................. RG nº ................... /MT e
CPF nº ...................., brasileiro, domiciliado à Rua ..................nesta cidade, doravante denominado
simplesmente de CONTRATANTE, e a Empresa ....................................., devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob o nº ........................, estabelecida à Rua ................., Casa nº....., Bairro .............., CEP
................, em ............... – MT, representada neste ato pelo seu Diretor,.................., Sr. .............................,
brasileiro, ................, ..................., residente à Rua ............., Casa nº ............, Bairro ................ –
.................. – ...., portador da Cédula de Identidade nº ............... SSP/..... e CPF nº .............................,
chamado simplesmente de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, mediante as
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO
1.1. O presente CONTRATO fundamenta-se no processo de compra nº..../2019, realizado na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº ..../2019/PMMO/MT, adjudicado em ../../2019 e
homologado em ../../2019, que são parte integrante deste instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de
................................. conforme especificações e quantidades discriminadas no Anexo VIII do Edital de
Pregão nº ..../2019/PMMO, e proposta apresentada pela contratada.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
3.1. O presente CONTRATO vigorará a partir da data de sua assinatura, até ................................,
ficando adstrito à existência dos respectivos créditos orçamentários, podendo ser prorrogado por
iguais e sucessivos períodos até o limite de 48 (quarenta e oito) meses nos termos do art. 57, IV da
Lei nº 8.666/93, observado o interesse público e as conveniências administrativas, econômicas e
financeiras da contratante.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1. Exercer, por intermédio de servidor designado na forma do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93,
a execução, acompanhamento e fiscalização dos produtos adquiridos, sob todos os seus aspectos,

anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos
que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada.
4.2. Efetuar o pagamento a contratada, de acordo com as condições estabelecidas na Cláusula Oitava
deste CONTRATO.
4.3. Receber os serviços adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições
estabelecidas neste contrato e proposta da contratada;
4.4. Emitir as autorizações de fornecimento e realizar o controle efetivo sobre as mesmas;
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. A CONTRATADA obriga-se a:
5.2 Instalar e disponibilizar os equipamentos necessários para utilização do sinal de internet em
condições de completo funcionamento no prazo de até 10 (dez) dias a partir da assinatura do
contrato.
5.2.1 O descumprimento do prazo acarretará rescisão contratual, ensejando a notificação da
contratada e a convocação da segunda colocada.
5.3 Fornecer um sinal de boa qualidade, sem interrupções.
5.3.1 Prestar garantia dos serviços e oferecer manutenção mensal, além dos atendimentos eventuais
para correção de possíveis falhas no sinal quando necessário.
5.4 Aceitar as alterações que se fizerem necessárias, conforme disposto no Artigo 65 da Lei nº
8.666/93.
5.5 Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, os vícios resultantes da má execução do
objeto deste contrato.
5.6 Arcar com todos os ônus e despesas necessários à completa instalação e utilização dos serviços
objeto deste contrato;
5.7 Responder integralmente, por quaisquer perdas e danos que vier a causar ao Município ou à
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeitas.
5.8 A CONTRATADA deverá:
a) comunicar a contratante por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessário, que impeça o cumprimento das obrigações deste contrato, que
deverá ser solucionado em período 24 (vinte e quatro) horas, salvo motivo de força maior que deverá
ser comprovado.
b) Manter contato com a CONTRATANTE sobre quaisquer assuntos relativos à prestação dos
serviços objeto deste contrato, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais
determinados pela urgência de cada caso;

c) Estabelecer normas e procedimentos, em conjunto com a CONTRATANTE, para melhor
utilização e aproveitamento dos serviços referentes ao presente contrato;
CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR CONTRATUAL
6.1. O pagamento será efetuado em parcelas mensais no valor de R$.................. que totalizam R$,,,,,,,
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
7.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos
específicos consignados no orçamento, distribuídos da seguinte forma: ...................(cód. reduzido).
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento será efetuado mensalmente em até 30 (trinta) dias da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, contendo a descrição do serviço executado, devidamente atestada por funcionário
designado pela Contratante.
8.2. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.
8.3. O pagamento poderá ser efetuado através de depósito em qualquer agência da rede bancária, para
crédito da contratada em conta corrente mantida em agência bancária de titularidade da mesma.
8.4. O pagamento somente será efetuado mediante:
a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
contratada, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão;
b) prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
c) prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS;
8.5. O não cumprimento do previsto no CONTRATO permitirá à Contratante a retenção do valor
da fatura até que seja sanada a irregularidade.
8.6. A empresa contratada arcará com todos os custos referentes à material, mão-de-obra direta e/ou
indireta, acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais,
transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e
demais encargos necessários à entrega dos produtos objeto deste CONTRATO.
CLÁUSULA NONA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO OBJETO
9.1. Considerando o objeto do contrato, os valores definidos no Pregão, “Anexo III – Proposta de
Preços” da CONTRATADA não sofrerão reajuste de preços durante a vigência do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1 A fiscalização será exercida pelo servidor ................................., CPF n. .....................nomeado por
portaria a ser baixada pela Administração.
10.2 A Fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitório, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência
desta, não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (art. 70
da Lei nº 8.666/93).
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO
11.1. A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, e ficará o contrato
rescindido de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, se
houver ocorrência de uma das situações prescritas nos artigos 77, 78, 79, e seguintes da Lei Federal nº
8.666/93 e alterações posteriores.
11.2. O presente CONTRATO poderá, ainda, ser rescindido por ato unilateral da administração, por
acordo entre as partes, desde que haja conveniência da Administração, desde que justificado, a qualquer
tempo, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, ou ainda judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Atraso por parte da CONTRATADA na assinatura do contrato e a não apresentação da situação
regular, incidirá na aplicação da multa de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor
adjudicado, sendo que, se a situação perdurar até o 11º dia, será caracterizado inexecução total da
obrigação.
12.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução
total ou parcial do objeto adjudicado, a Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste poderá, garantida a
prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total
adjudicado.
12.2.1. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura
Municipal de Mirassol D’Oeste pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciada do
Cadastro Geral de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na
forma da lei.
12.3. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a
que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não
tenha nenhum valor a receber da Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste, ser-lhe-á concedido o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após
esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente
para que seja inscrita na dívida ativa do município, podendo, ainda a Prefeitura Municipal de Mirassol
D’Oeste proceder a cobrança judicial da multa.
12.4. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos,
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste.

12.5. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua
inscrição no Cadastro Geral de Fornecedores, e, no que couber, às demais penalidades referidas no
Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
12.6. As sanções de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com
a Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante vencedora concomitantemente com as
de multa, que poderão ser descontadas dos pagamentos a serem efetuados ou cobradas judicialmente.
12.7. A multa prevista no Item 12.1 tem caráter de sanção e será cobrada por compensação financeira
dos créditos que a contratada tiver a receber.
12.8. Das decisões proferidas pela Administração cabem:
a) Recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos casos previstos no art. 109, § 4º da Lei
Federal nº 8.666/93;
b) Representação a Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da intimação da decisão relacionada com o objeto do Contrato, de que não caiba recurso
hierárquico.
c) Pedido de reconsideração da Decisão da Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste nos casos de
declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de 10 (dez)
dias úteis a contar da intimação do ato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VALIDADE E EFICÁCIA
13.1. Incumbirá a CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus
eventuais aditivos no "Diário Oficial", que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia
útil do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Mirassol D’Oeste, como competente para dirimir quaisquer questões
oriundas do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
14.2. Os casos omissos serão resolvidos amigavelmente entre as partes e em observância a legislação pertinente. E
por estarem justos e contratados, CONTRATANTE e CONTRATADA, mutuamente assinam o presente
instrumento contratual em 05 (cinco) vias de igual teor para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas)
testemunhas idôneas e civilmente capazes.
MIRASSOL D’OESTE – MT, ........ de ................................. de 2019.
CONTRATANTE

CONTRATADA

____________________________________
PREF. MUN. DE MIRASSOL D’OESTE

_____________________________________

TESTEMUNHAS:
NOME:_______________________________
RG:

NOME:________________________________
RG:

ANEXO VII

(MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE-MT
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2019
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019
No dia .................. de 2019, o MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE, ESTADO DE MATO
GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Antonio Tavares n. 3310,
Bairro Centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF 03.755.477/0001-75, representado neste ato pelo
Prefeito ................., RG nº ............ SP/MT e CPF nº ..........., brasileiro, residente na Rua ...................,
neste ato denominada simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS,
realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL, nas cláusulas e condições constantes deste
instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar
os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por
ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital,
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a
seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual CONTRATAÇÃO DE
...................................................................., especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência,
anexo do edital de Pregão nº ................/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s)
empresa(s) abaixo qualificada(s):
Item Código
.....

...........

NOME DA EMPRESA:
Descrição do Produto/Serviço
CONTRATACAO DE
..............................................................
Total do Proponente

Unidade

Quantida
Valor
de Unitário
........
...........

Valor
Total
..........
.................
.

3. VALIDADE DA ATA
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data da
HOMOLOGAÇÃO, não podendo ser prorrogada.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3 e 4.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
4.9.1.por razão de interesse público; ou
4.9.2. a pedido do fornecedor.
5. CONDIÇÕES GERAIS

5.1. As condições gerais do fornecimento, especificações técnicas, prazos para entrega, recebimento
do objeto, obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições
do ajuste, encontram-se descritas em cláusulas específicas do Edital, e no anexo Termo de Referência.
5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93
5.3. A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE-MT
03.755.477/0001-75

_______________________________________
Representante:
CPFRGEmpresa:
CNPJ:

ANEXO VIII
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÓVEL PESSOAL (SMP) E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET), COM O
OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MIRASSOL DOESTE-MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
(SMP): SOLUÇÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
ENGLOBANDO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM ACESSO A INTERNET E
CONTROLE DE GASTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
2. QUANTIFICAÇÃO
Quantidade estimada: Conforme previsão de composição – Item 12.
3. JUSTIFICATIVA
Obter a prestação de serviços de móvel com acesso GRPS/EDGE/4G, com vantagens financeiras
para o erário, com vistas à economia de escala, através de valores tarifários diferenciados e
padronizados, objetivando o princípio da economicidade.
Uniformizar a política de preços dos serviços de telefonia móvel praticada deste segmento.
Estruturar, ampliar toda a área de Telecomunicações dentro da PREFEITURA MUNICIPAL DE
MIRASSOL D’OESTE - MT na parte de Telefonia Móvel, comunicação de dados móveis e serviços
de valor agregado, para obter um crescimento proporcional, junto com a demanda de serviços e
acessos.
Estabelecer um modelo de prestação de serviços de telecomunicações que disponibilize facilidades e
meios de comunicação Intra Órgãos/Entidades PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
D’OESTE-MT que reduzam os custos referentes ao seu tráfego.
Agilizar a prestação dos serviços de telefonia móvel, mediante atendimento das especificações
técnicas e de prazos exigidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D’OESTE – MT.
Eliminar investimentos em aquisições de infraestrutura e tecnologia, tais como equipamentos,
atualização tecnológica e manutenção de equipamentos.
Identificar a responsabilidade de cada órgão e entidade que compõe a PREFEITURA, frente ao
consumo racional do servidor de telefonia móvel.
4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Apresentação de atestado(s) fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove aptidão para o fornecimento, pertinente e compatível com o objeto da licitação;
Apresentação da Outorga da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, para serviços
Móvel Pessoal – SMP para o estado da Mato Grosso.

5. FATURAS
Para racionalização do acompanhamento financeiro do contrato, a CONTRATADA deverá emitir
fatura mensal relativa ao Serviço Móvel Pessoal (SMP), faturas mensais relativas aos Serviços de
Comunicação, observando as seguintes condições:
As faturas deverão ser emitidas até o dia 05 do mês subseqüente ao período de prestação dos
serviços, contendo resumo dos valores cobrados pelos serviços prestados;
As faturas deverão ser entregues na sede da PREFEITURA, com prazo para vencimento não inferior
a 10 (dez) dias após a data da efetiva entrega na Sede do Contratante.
6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 Faz parte do presente Edital os seguintes serviços:
- Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), com sistema
de gestão de controle de gastos, a ser executado de forma contínua e com abrangência em todo
território nacional em roaming, com o fornecimento de aparelhos telefônicos móveis em regime de
comodato;
6.2. Forma de Cessão dos Equipamentos:
- Todos os recursos de conectividade, tais como, Smartphones, modem 4G e outros ativos correlatos,
bem como a infraestrutura para instalações de equipamentos de transmissão necessárias à prestação
dos serviços e à integração com o ambiente operacional dos órgãos envolvidos, serão de
responsabilidade da CONTRATADA e deverão ser substituídos conforme o seu respectivo ANS, em
caso de falhas, sem custo adicional, salvo nos seguintes casos:
a) operação inadequada, falha ou mau funcionamento de equipamentos não fornecidos pela licitante;
b) falha de equipamento sob a responsabilidade da contratante;
c) falha na infraestrutura da contratante.
7. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
7.1 – Requisitos técnicos gerais da rede de voz:
7.1 - A Prefeitura necessita contratar uma comunicação ágil, moderna e de baixo custo. Com esse
objetivo, lança concorrência para os serviços de SMP, conforme características abaixo.
7.1.1 Definições Importantes:
7.1.2 Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL: Entidade integrante da Planejamento
Pública Federal indireta, com sede no Distrito Federal, submetida a regime autárquico especial e
vinculada ao Ministério das Comunicações, com a função de órgão regulador das telecomunicações;
7.1.3 Serviço Móvel Pessoal – SMP: Serviço de telecomunicações móvel terrestre de interesse
coletivo que possibilita a comunicação entre estações móveis e de estações móveis para outras

estações. O SMP é caracterizado por possibilitar a comunicação entre estações de uma mesma Área
de Registro do SMP ou acesso a redes de telecomunicações de interesse coletivo;
7.1.4 Serviço de Mensagens Curtas – SMS: Serviço de mensagens de texto, com até 160 caracteres;
7.1.5 Área de tarifação básica - ATB: Parte da área local dentro da qual o serviço é prestado ao
assinante, em contrapartida aos serviços ou preços do plano de serviços de sua escolha, sem valores
adicionais para atendimento;
7.1.6 Perfil de Tráfego: Quantitativo médio mensal estimado, em minutos, de ligações telefônicas
efetuadas, em função do horário e das localidades de destino de maior ocorrência e levando em
consideração o tempo médio de duração das chamadas;
7.1.7 Distância Geodésica: É a menor distância entre dois pontos possível de ser percorrida por um
móvel. Por exemplo, a menor distância entre o Brasil e o Japão é uma linha reta, porém um avião não
pode fazer este percurso, pois a superfície da Terra é redonda, então o menor percurso possível de
ser realizado é uma curva chamada geodésica;
7.1.8 Código de Área: Identificação de uma área de numeração fechada da rede pública de
telecomunicações ou de um acesso a um serviço com abrangência nacional, cujo formato é (AB).
Exemplo: Estado de Mato Grosso – 65, Estado de São Paulo – 11, Estado da Bahia – 71;
7.1.9 Valor de Comunicação – VC’s: Tarifas para a prestação do Serviço Telefônico Fixo
Comutado ou Serviço Móvel Pessoal destinado ao uso do público nas chamadas envolvendo usuários
do Serviço Móvel Pessoal – SMP;
7.1.10 Valor de Comunicação 1 – VC-1: Considera-se VC-1 as chamadas que envolvam um terminal
SMP (originando, recebendo ou ambos) no qual tanto chamador como recebedor possuam o mesmo
código de área;
7.1.11 Valor de Comunicação 2 VC-2: Considera-se VC-2 as chamadas que envolvam um terminal
SMP (originando, recebendo ou ambos) no qual tanto chamador como recebedor possuam a mesma
área de mobilidade;
7.1.12 Valor de Comunicação 3 VC-3: Considera-se VC-3 as chamadas que envolvam um terminal
SMP (originando, recebendo ou ambos) no qual chamador e recebedor possuam áreas de mobilidade
distintas;
7.1.13 Índice de Serviços de Telecomunicações - IST: Índice normatizado pela Resolução nº 420
da ANATEL para ser aplicado no reajuste e atualização de valores associados à prestação de serviços
de telecomunicações;
7.1.14 Discagem Direta Gratuita – DDG (0800): Serviço de telecomunicações que permite o
recebimento de chamadas com inversão de tarifação, em que o receptor e não o originador arca com
os custos da chamada;
7.1.15 Unidade de Resposta Audível – URA: Serviço ou sistema interativo que permite a resposta
automática de chamadas através de mensagens personalizadas, permitindo ainda a interação entre o
usuário e a mesma, através da interpretação automática de opções discadas pelo usuário chamador
através do teclado do telefone.
8. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:
8.1.1. A Contratada deverá fornecer os aparelhos e habilitar/ativar os serviços de telecomunicações
mediante solicitação formal da Contratante no quantitativo descrito na Ordem de Fornecimento.
8.1.2. Deverá ser disponibilizado pela Contratada cobertura por deslocamento em interconexão com
as demais operadoras em todo o território nacional.
8.1.3. Todos os acessos móveis (internet) contratados possuirão grupo de serviços individuais e
deverão atender, ao mínimo, as seguintes funcionalidades especificadas:
8.1.3.1. Tecnologia 4G, 3G ou EDGE;

8.1.3.2. Tráfego de dados sem redução de velocidade até 3GB por mês; 8.1.3.3. As velocidades
mínimas devem variar de acordo com a tecnologia coberta pela Contratada.
8.1.3.3.1. Em área de cobertura 4G, velocidade nominal de 4 Mbps ou superior;
8.1.3.3.2. Em área de cobertura 3G, velocidade nominal de 600 kbps ou superior;
8.1.3.3.3. Em área de cobertura 2G, velocidade nominal de 200 kbps ou superior;
8.1.3.4. Quando atingido o limite mensal a Contratada deverá manter o serviço operante, proibida a
cobrança adicional por tráfego excedente, podendo aplicar limitação de taxa de transmissão, sendo a
mesma normalizada no próximo ciclo.
8.1.3.4.1. A Contratada deverá informar na proposta apresentada na licitação para qual velocidade
será reduzido o tráfego, após atingimento do limite da franquia.
8.1.3.5. Para os serviços de internet móvel, não deverá haver cobrança adicional de deslocamento.
8.1.4. O Sistema de Gestão de Acessos a ser disponibilizado deve possuir as seguintes características:
8.1.4.1. Ter interface de gerenciamento web;
8.1.4.2. Possibilitar a determinação de limites máximos de gastos por valores mensais, para cada
linha/acesso.
8.1.4.3. Possibilitar o bloqueio de ligações de forma que alguns acessos só possam efetuar chamadas
intragrupo;
8.1.4.4. Possibilitar o bloqueio por tipo de chamada (Longa distância nacional, Fixo e Móvel);
8.1.4.5. Possibilitar a emissão de relatórios detalhados e/ou resumidos do consumo mensal e/ou por
período;
8.1.4.6. Possibilitar o bloqueio e desbloqueio de chamadas recebidas a cobrar;
8.1.5. Não poderão ser cobradas taxas ou preços relativos a solicitação/execução de:
8.1.5.1. Ativação e desativação (liberação ou bloqueio) de serviços ou facilidades, tais como
deslocamento, chamadas de Longa Distância, bloqueio e desbloqueio para chamadas a serviços
sobretaxados;
8.1.5.2. Reparos e substituições de aparelhos e acessórios durante o período de garantia;
8.1.5.3. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, bem como assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por
regulamentação da ANATEL;
8.1.5.4. Ativação/bloqueio de recepção de chamadas a cobrar.
9. SERVIÇOS QUE FARÃO PARTE DA REDE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
9.1 – Terminais Móveis Individuais
9.1.1. Correspondem a linhas individuais de acesso ao SMP (Serviço Móvel Pessoal) para utilização de
serviço de voz e/ou dados (email móvel e acesso internet).
9.1.2. Os acessos Individuais móveis devem possuir as seguintes características mínimas:
- Ligações Locais, de Longa Distância Nacional e de Longa Distância Internacional que não se
enquadram nas exigências do item anterior originadas nos Terminais Móveis Individuais e terminadas
nos demais terminais móveis e fixos da PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D’OESTE
serão tarifadas conforme preços da Tabela de Preços constante do Anexo I.
- Todos os Terminais Móveis Individuais contratados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
MIRASSOL D’OESTE terão ligação Intragrupo sem tarifação, devendo todos os terminais estarem

vinculados ao CNPJ da PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D’OESTE;
- Utilizar tecnologia GSM;
- Possibilitar transmissão de dados em alta velocidade – GPRS ou superior;
- Apresentar disponibilidade do sistema acima de 99% do tempo de uso;
- Permitir o envio e recebimento de mensagens de texto (SMS);
- Não deverá haver cobrança de habilitação na implantação e nas novas linhas adquiridas;
- Deverá ser fornecido sistema de gestão das linhas móveis via web que permita definição de limite de
consumo em reais por terminal móvel, bem como a criação de filtros do tipo White-list/Black list;
- A CONTRATADA deverá fornecer em regime de comodato - todos os aparelhos necessários à
ativação dos telefones móveis na quantidade e características ali apresentadas, inclusive com a
observância da evolução por demanda. Os aparelhos deverão ser substituídos a cada 24 meses.
- A CONTRATADA não ficará obrigada a substituir aparelhos que apresentarem defeitos
comprovadamente ocasionados por mau uso, bem como nos casos de perda, furto ou roubo do
equipamento, como também na ocorrência de incêndios e distúrbios da natureza;
9.1.3 Os acessos Individuais Móveis terão dois grupos distintos de usuários:
a) Gerencial – 08 linhas com aparelho;
b) Operacional – 70 linhas com aparelho.
9.1.4 Os modelos dos aparelhos a serem fornecidos por tipo de usuário obedecerão aos seguintes
requisitos mínimos:
a) Grupo Gerencial:
- Quad Band (850/900/1800/1900)
- Processador Quad-Core 1,3GHz
- Câmera digital integrada igual ou superior a 13 megapíxels;
- Resolução de 4160x3120 pixel;
- Câmera frontal igual ou superior a 5 megapixels;
- Memória interna de no mínimo 16GB;
- Memória RAM de no mínimo 2 GB
- Sincronização de e-mail;
- Tela de 5 polegadas ou superior
- Resolução da tela não inferior a 720 x 1280 pixel
- Bluetooth 4.0 ou superior;
- Viva-voz integrado;
- Sincronização de dados com PC;
- Rede 2G, 3G, 4G ou superior;
- Wi-Fi padrão 802.11b/g/n
- Player de vídeo MP4/H.263/H.264/WMV/DIVX/Xvid
- GPS: A-GPS
b) Grupo Operacional:
- Quad Band (850/900/1800/1900)
- Processador Dual-Core 1GHz
- Câmera digital integrada igual ou superior a 5 megapixels;

- Resolução de 640 x 1136 pixel;
- Câmera frontal igual ou superior a 1.2 megapixels;
- Memória interna de no mínimo 4GB;
- Memória RAM de no mínimo 512MB
- Tela de 3.5 polegadas ou superior
- Resolução da tela não inferior a 320 x 480 pixel
- Viva-voz integrado;
- Rede 2G, 3G ou superior;
- Wi-Fi padrão 802.11b/g/n
10. DO GESTOR DO CONTRATO
10. A gestão do contrato que se pretende firmar será realizada por meio de servidor constante do
quadro da Secretaria Municipal de Administração a ser indicado pelo titular desta Pasta.
11. PRAZO DE ATENDIMENTO:
11. As solicitações relativas aos serviços de voz deverão, obrigatoriamente, obedecer à prática do
mercado, ou seja, serem atendidas com observância aos prazos regulatórios definidos pela
ANATEL.
11.1 Prazos máximos de ativação dos serviços:
Solicitação
Ativação de Terminais Móveis Individuais
Reparo de Serviço de Acesso Móvel à Internet

Prazo Máximo
48 horas
48 horas

11.2 Prazos máximos de conclusão dos reparos:
Solicitação
Reparo de Terminais Móveis Individuais
Reparo de Serviço de Acesso Móvel à Internet

Prazo Máximo
15 dias
72 horas

11.3 Os prazos serão contados a partir do recebimento pela CONTRATADA do comunicado oficial
emitido pelo Gestor do Contrato, através de fax, e-mail ou outra forma que venha a ser
convencionada entre os gestores da CONTRATADA e do CONTRATANTE.
11.4 As eventuais mudanças de endereço de ramais fixos dentro da Área de Tarifação Básica (ATB)
deverão ser executadas pelo fornecedor do serviço, compreendendo inclusive os serviços de rede
externa eventualmente necessária.
11.5 PENALIDADES POR NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS
11.5.1 A penalidade para o não cumprimento do SLA será de 1% ao dia do valor mensal do serviço.
12. GASTO EFETIVAMENTE REALIZADO EM 2018:
12. O valor despendido no exercício de 2018 com os serviços objeto da presente licitação para as
Secretarias Municipais totalizou R$65.794,78 (sessenta e cinco mil setecentos e noventa e quatro reais

e setenta e oito centavos).
13. PREVISÃO DE COMPOSIÇÃO:

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QTDE ESTIMADA

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL MENSAL

Assinatura Mensal

Unitário

78

R$

R$

Software de controle de uso das linhas

Unidade

78

R$

R$

Linhas Móveis - Tráfego VC1- Ligações Fixo

Minuto

2000

R$

R$

Linhas Móveis - Tráfego VC1- Ligações Mesma Operadora

Minuto

6000

R$

R$

Linhas Móveis - Tráfego VC1- Ligações Outras Operadoras

Minuto

6000

R$

R$

Linhas Móveis - Tráfego VC2- Ligações Fixo

Minuto

2000

R$

R$

Linhas Móveis - Tráfego VC2- Ligações Mesma Operadora

Minuto

2000

R$

R$

Linhas Móveis - Tráfego VC2- Ligações Outras Operadoras

Minuto

2000

R$

R$

Linhas Móveis - Tráfego VC3- Ligações Fixo

Minuto

1000

R$

R$

Linhas Móveis - Tráfego VC3- Ligações Mesma Operadora

Minuto

1000

R$

R$

Linhas Móveis - Tráfego VC3- Ligações Outras Operadoras

Minuto

1000

R$

R$

Assinatura mensal intragrupo nacional "tarifa zero entre linhas"

Unidade

78

R$

R$

Adicional de Deslocamento

Unidade

78

R$

R$

Adicional de chamada

Unidade

78

R$

R$

Torpedo SMS

mensagem

500

R$

R$

Caixa Postal

Minuto

100

R$

R$

Assinatura do Serviço de dados para internet 3GB

Unidade

10

R$

R$

13.1 O VALOR GLOBAL APURADO ACIMA DEVERÁ SER INSERIDO NA PROPOSTA
DE PREÇO, ANEXANDO-SE A PLANILHA NO ENVELOPE N. 01.

