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DIVISÃO DE LICITAÇÕES 
PREÂMBULO 
EDITAL DE PREGÃO N° 104/048-2022. 
PROCESSO N° 104/048-2022. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 27 de junho de 2022. 
HORÁRIO: 08:00:00. 
 
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS – 
Sala do Setor de Licitações. 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS, 
torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº104/048-2022, do tipo Menor preço por lote, 
objetivando a Contratação de empresa especializada nos serviços de 
conexão à internet banda larga via fibra óptica e via rádio em conjunto 
com a instalação e assistência de interconexão VPN, nos termos das 
concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações - 
ANATEL, que será regido pelo decreto municipal 024/2007 e pela Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e pela Lei Complementar nº 027 
de 16 de dezembro de 2009, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, 
as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
alterações posteriores e as disposições da Lei Complementar nº. 123/06 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 Licitações da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS-MG, sito a RUA TACITO 
DE FREITAS COSTA, 846, CIDADE ALTA, telefone (38) 3824-1356, 
iniciando-se no dia 27 de junho de 2022, às 08:00:00 horas e será 
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conduzido pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designado nos 
autos do processo em epígrafe. 

 
I - DO OBJETO: 
 
1.1 - A presente licitação tem por objeto Contratação de empresa 
especializada nos serviços de conexão à internet banda larga via fibra 
óptica e via rádio em conjunto com a instalação e assistência de 
interconexão VPN, nos termos das concessões outorgadas pela Agência 
Nacional de Telecomunicações - ANATEL, conforme descrição do Anexo 
I – Relação de Materiais deste Edital e Minuta de Contrato (Anexo II). 
 
II - DA PARTICIPAÇÃO: 
 
2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de 
credenciamento constantes deste Edital. 
 
2.2 – É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, 
natureza ou condição, celebrar contratos com a administração direta ou indireta, 
por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as 
exceções legais, conforme a Lei 10.520/02 e Lei 8666/93. 
 
2.3. A Contratada deverá cumprir com a cota de aprendiz a que está obrigada 
(artigo 429 e seguintes da CLT). 
 
III – DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO. 
 
3.1 - 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 da proponente e todos os dados que identifique a 
empresa, os seguintes dizeres: 
 
Envelope nº 1 – Proposta 
Pregão nº 104/048-2022 
 
Envelope nº 2 – Habilitação 
Pregão nº 104/048-2022 
 
3.2 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público 
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autorizado ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por 
membro da Equipe de Apoio. 
 
IV - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
 
4.1 - A Proposta deverá ser datilografada, impressa ou preenchida a mão, em letra de 
forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 
sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e 
assinada pelo representante legal da licitante. 

 
4.1.1 – Será aceita a proposta comercial em impresso próprio da empresa licitante. 

 
4.2 - Deverá estar consignado na proposta: 

 
4.2.1 - a razão social e o CNPJ do Proponente, endereço, e-mail (se houver), telefone/fax 
e data; 
 
4.2.2 - indicação dos respectivos preços unitários e totais para cada item e preço por lote 
em algarismos e por extenso, expressos em moeda corrente nacional, sem inclusão de 
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as 
despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como 
todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da 
presente licitação. 

 
4.3 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 
 
V – DA DOCUMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 – CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES) 
 
5.1.1 - PESSOA JURÍDICA. 
5.1.1.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  
5.1.1.2 - 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 exercerem direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 
5.1.1.3 – Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou 
particular com firma reconhecida do qual contem poderes específicos para formular 
lances, 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 5.1.1.2, que comprove os poderes do 
mandante para a outorga. 
 
5.4 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 
documento oficial de identificação. 
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5.5 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, 
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
 
5.6 - Na hipótese da licitante não apresentar Representante (Legal ou Procurador) 
ou esse não se credenciar, a Licitante ficará impedida de participar da fase de lances 
verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, ou mesmo 
de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido o preço apresentado na 
proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 
 
VI - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE 
PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E 
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
6.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (conforme anexo 
III) e declaração de microempresa, empresa de pequeno porte ou micro 
empreendedor individual (conforme anexo VII), ao Edital deverá ser apresentada fora 
dos Envelopes nº.s 01 e 02 
 
VII - 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: 

 Contrato social em vigor e sua última alteração 
 Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. 
 Prova de Regularidade FGTS. 
 CND secretaria da Receita Federal inclui CND Certidão da Dívida Ativa da 

União. 
 Certidão negativa de Débitos Estaduais, 
 Certidão Negativa de Falência e concordata expedida pelo Cartório 

Distribuidor competente da Comarca, sede da licitante; 
 Certidão negativa de Débitos Municipais, expedida pela Fazenda do 

Município no qual é situada a licitante; 
 Certidão Negativa de Débitos Trabalhista;  
 Prova de registro, inscrição e regularidade no CREA do engenheiro 

responsável técnico da licitante. 
 CRPJ – Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA, devidamente 

regular. 
 No mínimo um atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, em papel timbrado e com a indicação do CNPJ, 
comprovando a execução de serviço similar com o objeto a ser licitado. 

 Declaração expressa fornecida pelo representante legal da licitante, ou por 
quem detenha poderes para tanto, devidamente assinada, da inexistência de 
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circunstância ou fato superveniente que a impeça de participar do processo 
licitatório; 

 Declaração expressa, devidamente assinada do representante legal da 
licitante, ou procurador, por instrumento público ou particular, de que 
conhece e está de acordo com todos os termos e condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 

 
7.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
7.2.1 – 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. 
 
7.2.2 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, devendo apresentar toda 
documentação exigida, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob as penas da lei, 
nos termos dos artigos 42 e 43, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 123/06. 
 
7.2.3 – Para fazer jus às prerrogativas do subitem anterior a empresa licitante deverá 
comprovar a condição ali estabelecida, através de certidão emitida pela Junta Comercial 
do Estado onde a licitante for cadastrada. 
 
VIII - 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 - Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III, ao 
Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 
 
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 das demais 
licitantes. 
 
8.6 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
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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 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 
(três). 
8.6.3 – No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
 
8.6.3.1 – No caso em que haja participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº. 123/06, será assegurada, como 
critério de desempate, preferência de contratação. Configurarão por empate as situações 
em que os valores das propostas, apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte, sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada. 
 
8.6.3.2 – No caso de empate entre microempresas e empresas de pequeno porte, serão 
adotados os seguintes procedimentos: 
 
8.6.3.3 – 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; 
 
8.6.3.4 – No caso de apresentação de propostas comerciais com o mesmo valor, será 
realizado sorteio para que se identifique qual das microempresas ou empresas de pequeno 
porte poderá, primeiramente, apresentar melhor oferta; 
 
8.6.3.5 – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem no regime estabelecido no art. 44 da Lei Complementar nº. 123/2006, para, 
na ordem classificatória, exercerem o mesmo direito; 
 
8.6.3.6 – Na hipótese de não se viabilizar a contratação, segundo os procedimentos acima, 
o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame 
 
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 
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 ou lote quando for o caso, em valores 
distintos e decrescentes, inferior à proposta de menor preço, observada a redução mínima, 
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que será estipulada pelo pregoeiro no ato do pregão, aplicável inclusive em relação ao 
primeiro. 
 
8.10 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 
 
8.11 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. 
 
8.12 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 
 
8.13 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, 
que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 
 
8.14 - Considerada aceitável a oferta de Menor Preço POR LOTE, será aberto o 
envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor. 
 
8.15 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a 
decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 
8.15.1 - substituição e apresentação de documentos, ou 
8.15.2 - verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
 
8.16 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
8.16.1 - 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, 
a licitante será inabilitada. 
 
8.17 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 7.1, o 
Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS-MG. 
 
8.18 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
8.19 - Se a oferta não for aceitável, ou se a 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. 
 



                       Prefeitura Municipal de Rio Pardo 
de Minas 

             Estado de Minas Gerais 
                                                             Administração 2021/2024 

                                                         CNPJ – 24.212.862/0001-46 
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO 

IX - 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 as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência 
do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante 
vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação. 
9.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-
lo devidamente informado à autoridade competente. 
9.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento. 
9.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 
9.6 - A adjudicação será feita dos itens ou lotes do objeto. 
 
X - DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO E LOCAIS DE ENTREGA 
DO OBJETO DA LICITAÇÃO. 
 
10.1 - A prestação dos serviços ora licitado será parcelada, de acordo com a 
necessidade da Prefeitura, que expedirá Ordem de Fornecimento, devidamente assinada 
por funcionário responsável. 
10.2 - Recebida a Ordem de Fornecimento a proponente vencedora e contratada terá o 
prazo de 05(cinco) dias para proceder à entrega do objeto que tenha a mesma saído 
vencedora, devendo a entrega ocorrer na sede do Município licitante. 
10.3 – A contratada deverá fornecer equipamentos necessários, em regime de comodato, 
para disponibilizar o serviço em diversas localidades do município, objeto desta licitação, 
conforme Anexo VIII deste Edital. 
 
XI – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
11.1 – O objeto da presente licitação será recebido, no(s) local(is) e endereço(s) 
indicado(s) pela solicitante. 
11.2 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a 
data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) do servidor 
responsável pelo recebimento. 
11.3 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
11.3.1 – se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
11.3.1.1 – na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com 
a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da 
notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado; 
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11.3.2 – se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
11.4 – O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contado da data de entrega do bem uma vez verificado o atendimento integral da 
quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo 
ou Recibo, firmado pelo servidor responsável. 
11.5 – Será de responsabilidade da contratada eventuais danos causados a contratante ou 
a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo a sua responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela contratante; 
11.6 – Caberá a contratada solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou 
relacionados com a execução do serviço objeto do contrato, mesmo que para isso outra 
solução não prevista neste tenha que ser apresentada, para aprovação e implementação 
sem ônus adicionais para a contratante; 
11.7 – Será de responsabilidade da contratada todas as despesas com impostos, seguros, 
taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários e quaisquer outros encargos 
necessários a perfeita execução do objeto deste contrato. 
11.8 – A contratada deverá fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho 
prevista na legislação pertinente; 
11.9 – A contratada deverá executar diariamente o objeto licitado; 
11.10 – A contratada deverá manter diariamente o fornecimento do serviço contratado. 
11.11 – A contratada só poderá divulgar informações acerca da prestação de serviços, 
objeto desta licitação que envolva o nome da contratante mediante sua prévia e expressa 
autorização; 
11.12 – A contratada deverá prestar esclarecimentos a contratante sob eventuais atos ou 
fatos noticiados que envolva a contratada, independentemente de solicitação. 
11.13 – A contratada deverá cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e 
municipais, pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de 
infrações a que houver dado causa; 
11.14 – A contratada deverá cumprir fielmente as obrigações assumidas de modo que os 
serviços contratados se realizem com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira 
responsabilidade; 
11.15 – Competirá a contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da execução 
do objeto e registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja 
cópia será encaminhada a contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades 
contratadas; 
 
XII – DA FORMA DE PAGAMENTO 
12.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal, 

carimbado e assinado pelo servidor designado pelas Secretarias da Prefeitura Municipal. 

12.2 – As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada, e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias úteis após a data de sua 
apresentação válida. 
 
XIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÀRIA 
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As despesas decorrentes do presente processo correrão à conta das Dotações 
Orçamentárias abaixo relacionadas: 

Dotação Ficha 
05.01.01.04.122.02.2021.33903900 130 
09.01.02.10.301.10.2056.33903900 420 
10.01.01.12.122.15.2082.33903900 682 
10.01.02.12.365.19.2088.33903900 729 
10.01.02.12.365.19.2089.33903900 752 
10.01.03.12.361.16.2092.33903900 795 
12.02.05.08.244.09.2117.33903900 1127 
12.02.06.08.244.06.2118.33903900 1141 

 
XIV - DA CONTRATAÇÃO 
14.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante Instrumento de 
Contrato e emissão da ordem de Fornecimento. 
14.1.1 – Após homologada a licitação, em até 10 (dez) dias, a vencedora deverá apresentar 
cópia autenticada ou cópia com os originais para autenticação por integrante da Comissão 
de Licitações deste município, os seguintes documentos:  
a) Licença ou Dispensa de Autorização (Resolução nº 720, de 10/02/2020) da ANATEL, 
com publicação no Diário Oficial da União; 
c) Autorização junto a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), para prestar 
os serviços especializados de SCM – Serviço de Comunicação Multimídia (Licença SCM 
pela Anatel, em nome da empresa Adjudicatária). 
14.1.2 - 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), 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. 
14.1.3 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a 
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, comprovar a sua 
situação de regularidade de que trata o subitem 14.1.1 deste item XIV, 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 RIO PARDO DE 
MINAS-MG, junto à Divisão de Licitações e Contratos para assinatura do contrato. 
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 assinar o 
contrato, será convocada outra licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim 
sucessivamente. 
 
XV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
15.1- Pela inexecução total parcial do contrato, a Administração poderá, garantida prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes penalidades: 
15.1.1- advertência por escrito; 
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15.1.2 – em caso de descumprimento total da obrigação assumida, poderá ser aplicada 
multa de até 30% do valor do contrato; 
15.1.3 - suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, com o 
licitante, por um período não superior a 05 (cinco) anos, conforme na forma do art.7° da 
Lei n.º 10.520/02; 
15.1.4 - rescisão do termo de contrato; 
 
XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde 
que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
16.2 - O resultado do presente certame será divulgado pela PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO PARDO DE MINAS-MG. 
16.3 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão 
à disposição para retirada na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE 
MINAS-MG, situada à RUA TACITO DE FREITAS COSTA, 846, CIDADE ALTA, 
após a celebração do contrato. 
16.4 - Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão. 
16.4.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo 
de 1 dia útil. 
16.4.2 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
16.5 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
 

16.6 - Integram o presente Edital: 
Anexo I – Termo de Referência/ Planilha de Especificações; 
Anexo II – Minuta de Contrato; 
Anexo III – Modelo de declaração de pleno atendimento ao edital; 
Anexo IV – Modelo de Credenciamento; 
Anexo V - Minuta de declaração de inexistência de fatos supervenientes; 
Anexo VI - Modelo de declaração de acordo com edital e anexos; 
Anexo VII – Modelo de declaração de enquadramento ME, EPP ou MEI; 
16.7 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca da Contratante. 
16.8 – As eventuais dúvidas dos interessados poderão ser dirigidas à Comissão de 
Licitação através do fax n.º(38) 3824-1356. 

Rio Pardo de Minas, 10 de junho de 2022. 
__________________________________ 

Deolino José dos Santos – Pregoeiro 
 

De Acordo: 
______________________________ 

Kelly Daiane Ângelo Pereira 
OAB/MG 207.002 
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ANEXO I  

TERMO DE EFERÊNCIA 
 
OBJETO: 
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA  E 
VIA RADIO EM CONJUNTO COM A INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE 
INTERCONEXÃO VPN, NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS 
PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL 
OBJETIVO 
A contratação do objeto do destina-se ao atendimento de diversas Secretarias da 
Administração Direta Municipal, bem como entidades conveniadas com a Administração 
Direta do Município, tudo conforme constante do presente Termo, tendo como critério de 
julgamento o MENOR PREÇO POR LOTES, sendo que o LOTE 1 deverá ser cotado e 
julgado por menor  preço global por única empresa.  
 
Abaixo segue a relação dos locais de instalação, observados os devidos lotes, com a 
velocidade de transmissão, estimada, de cada ponto, podendo ser realocados conforme 
necessidade da CONTRATANTE, após análise dos relatórios gerenciais, conforme se 
segue: 

  
DESCIRÇÃO LOTES 

LOTE DESCRIÇÃO LOCAL 

VALOR 
UNITARIO 
MENSAL 

PONTOS 
ESTIMADOS 

POR MÊS 
MESES 

M
U

LT
IP

LI
CA

D
O

R 

VALOR TOTAL 
MENSAL 

A B C D A X D 

1 

PONTO DE ACESSO INTERNET - BANDA LARGA VIA 
FIBRA ÓPTICA - 600 MB EM CONJUNTO COM A 
INSTALAÇÃO, COMODATO DE ROTEADOR PORTA 
GIGA, ASSISTÊNCIA TECNICA E INTERCONEXÃO 
VPN 

URBANO R$ 249,90 5 7 35 R$ 8.746,50 

PONTO DE ACESSO INTERNET - BANDA LARGA VIA 
FIBRA ÓPTICA - 200 MB EM CONJUNTO COM A 
INSTALAÇÃO, COMODATO DE ROTEADOR PORTA 
GIGA, ASSISTÊNCIA TECNICA E INTERCONEXÃO 
VPN 

URBANO R$ 126,90 42 7 294 R$ 37.323,30 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 46.069,80 

        

LOTE DESCRIÇÃO LOCAL 

VALOR 
UNITARIO 
MENSAL 

PONTOS 
ESTIMADOS 

POR MÊS 
MESES 

M
U

LT
IP

LI
CA

D
O

R 

VALOR TOTAL 
MENSAL 

A B C D A X D 
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2 
PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB 
EM CONJUNTO COM A INSTALAÇÃO, COMODATO 
DE ROTEADOR  E ASSISTÊNCIA TECNICA 

ZONA 
RURAL - 

ÁGUA BOA 
I 

R$ 137,00 1 7 7 R$ 959,00 

3 
PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB 
EM CONJUNTO COM A INSTALAÇÃO, COMODATO 
DE ROTEADOR  E ASSISTÊNCIA TECNICA 

ZONA 
RURAL - 

ÁGUA BOA 
II 

R$ 137,00 1 7 7 R$ 959,00 

4 
PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB 
EM CONJUNTO COM A INSTALAÇÃO, COMODATO 
DE ROTEADOR  E ASSISTÊNCIA TECNICA 

ZONA 
RURAL - 

APÓSTOLO 
SIMÃO 

R$ 137,00 1 7 7 R$ 959,00 

5 
PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB 
EM CONJUNTO COM A INSTALAÇÃO, COMODATO 
DE ROTEADOR  E ASSISTÊNCIA TECNICA 

ZONA 
RURAL - 
ARAÇÁ 

R$ 137,00 1 7 7 R$ 959,00 

6 
PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB 
EM CONJUNTO COM A INSTALAÇÃO, COMODATO 
DE ROTEADOR  E ASSISTÊNCIA TECNICA 

ZONA 
RURAL - 
AURORA 

R$ 137,00 1 7 7 R$ 959,00 

7 
PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB 
EM CONJUNTO COM A INSTALAÇÃO, COMODATO 
DE ROTEADOR  E ASSISTÊNCIA TECNICA 

ZONA 
RURAL - 
BAIXA 

GRANDE 

R$ 137,00 1 7 7 R$ 959,00 

8 
PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB 
EM CONJUNTO COM A INSTALAÇÃO, COMODATO 
DE ROTEADOR  E ASSISTÊNCIA TECNICA 

ZONA 
RURAL - 

BOA VISTA 
R$ 137,00 1 7 7 R$ 959,00 

9 
PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB 
EM CONJUNTO COM A INSTALAÇÃO, COMODATO 
DE ROTEADOR  E ASSISTÊNCIA TECNICA 

ZONA 
RURAL - 

BREJINHO 
R$ 137,00 1 7 7 R$ 959,00 

10 
PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB 
EM CONJUNTO COM A INSTALAÇÃO, COMODATO 
DE ROTEADOR  E ASSISTÊNCIA TECNICA 

ZONA 
RURAL - 
CORUJA 

R$ 137,00 1 7 7 R$ 959,00 

11 
PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB 
EM CONJUNTO COM A INSTALAÇÃO, COMODATO 
DE ROTEADOR  E ASSISTÊNCIA TECNICA 

ZONA 
RURAL - 
ESTIVA 

R$ 137,00 1 7 7 R$ 959,00 

12 
PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB 
EM CONJUNTO COM A INSTALAÇÃO, COMODATO 
DE ROTEADOR  E ASSISTÊNCIA TECNICA 

ZONA 
RURAL - 

ILHA DAS 
CABRAS 

R$ 137,00 1 7 7 R$ 959,00 

LOTE DESCRIÇÃO LOCAL 

VALOR 
UNITARIO 
MENSAL 

PONTOS 
ESTIMADOS 

POR MÊS 

MESE
S 

M
U

LT
IP

LI
CA

D
O

R 

VALOR TOTAL 
MENSAL 

A B C D A X D 

13 
PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB 
EM CONJUNTO COM A INSTALAÇÃO, COMODATO 
DE ROTEADOR  E ASSISTÊNCIA TECNICA 

ZONA 
RURAL - 

JAGUARIBE 
R$ 137,00 1 7 7 R$ 959,00 

14 
PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB 
EM CONJUNTO COM A INSTALAÇÃO, COMODATO 
DE ROTEADOR  E ASSISTÊNCIA TECNICA 

ZONA 
RURAL - 

LARANJEIR
AS 

R$ 137,00 1 7 7 R$ 959,00 

15 
PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB 
EM CONJUNTO COM A INSTALAÇÃO, COMODATO 
DE ROTEADOR  E ASSISTÊNCIA TECNICA 

ZONA 
RURAL - 
MONTE 
ALEGRE 

R$ 137,00 1 7 7 R$ 959,00 

16 
PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB 
EM CONJUNTO COM A INSTALAÇÃO, COMODATO 
DE ROTEADOR  E ASSISTÊNCIA TECNICA 

ZONA 
RURAL - 

PERI PERI 
R$ 137,00 1 7 7 R$ 959,00 

17 
PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB 
EM CONJUNTO COM A INSTALAÇÃO, COMODATO 
DE ROTEADOR  E ASSISTÊNCIA TECNICA 

ZONA 
RURAL - 

SANTANA 
R$ 137,00 1 7 7 R$ 959,00 
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18 
PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB 
EM CONJUNTO COM A INSTALAÇÃO, COMODATO 
DE ROTEADOR  E ASSISTÊNCIA TECNICA 

ZONA 
RURAL - 

SANTANA I 
R$ 137,00 1 7 7 R$ 959,00 

19 
PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB 
EM CONJUNTO COM A INSTALAÇÃO, COMODATO 
DE ROTEADOR  E ASSISTÊNCIA TECNICA 

ZONA 
RURAL - 

TEIU 
R$ 137,00 1 7 7 R$ 959,00 

20 
PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB 
EM CONJUNTO COM A INSTALAÇÃO, COMODATO 
DE ROTEADOR  E ASSISTÊNCIA TECNICA 

ZONA 
RURAL - 
BONFIM 

R$ 137,00 2 7 14 R$ 1.918,00 

21 
PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB 
EM CONJUNTO COM A INSTALAÇÃO, COMODATO 
DE ROTEADOR  E ASSISTÊNCIA TECNICA 

ZONA 
RURAL - 
JARDIM 

R$ 137,00 2 7 14 R$ 1.918,00 

22 
PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB 
EM CONJUNTO COM A INSTALAÇÃO, COMODATO 
DE ROTEADOR  E ASSISTÊNCIA TECNICA 

ZONA 
RURAL - 
NOVA 

AURORA 

R$ 137,00 4 7 28 R$ 3.836,00 

23 
PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB 
EM CONJUNTO COM A INSTALAÇÃO, COMODATO 
DE ROTEADOR  E ASSISTÊNCIA TECNICA 

ZONA 
RURAL - 

TRAÇADAL 
R$ 137,00 2 7 14 R$ 1.918,00 

24 
PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB 
EM CONJUNTO COM A INSTALAÇÃO, COMODATO 
DE ROTEADOR  E ASSISTÊNCIA TECNICA 

ZONA 
RURAL - 
SERRA 
NOVA 

R$ 137,00 3 7 21 R$ 2.877,00 

 
Valor estimado total R$ 75.798,80 (setenta e cinco mil, setecentos e noventa e oito 
reais e oitenta centavos). 
Critério de julgamento o MENOR PREÇO POR LOTES, sendo que o LOTE 1 deverá 
ser cotado e julgado por menor  preço global por única empresa.  
É possibilitada a ampliação ou redução, dos itens a serem fornecidos, nos termos e limites 
conforme disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, mediante 
requisição justificada e formaliza pela Secretaria Municipal de Governo e Administração 
ou por razões de interesse público. 
 
JUSTIFICATIVA 
A prestação de Serviços na área de tecnologia tem como finalidade suprir as necessidades 
de acesso à Internet para que não seja interrompido esse serviço, uma vez que, caso não 
ocorra a contratação uma grande parte dos sistemas mantidos pela Prefeitura ficará 
indisponível.  
Os serviços e aquisições solicitados vão de encontro com as necessidades atuais para uso 
de sistemas de telecomunicações, sistemas corporativos, correio eletrônico, acesso à 
Internet e à Intranet, transferência de arquivos, autenticação de usuários, integração de 
sistemas, segurança da informação, todos indispensáveis para a sua operacionalização e 
para o atendimento das metas e objetivos de governo. 
Esse cenário contempla o fato de que a Internet exerce papel preponderante para que a 
Prefeitura consiga satisfazer, com efetividade, sua missão institucional fornecendo 
diversos serviços, dentre eles: Informações, Serviços On Line, Acesso à Internet em todas 
as Unidades Administrativas Municipais (Escolas, Unidades Básicas), Acesso a Emissão 
de Nota Fiscal Eletrônica, Consulta de Processos, Licitações, Área de Servidor/Intranet, 
Acessos aos Sistemas e outros. 



                       Prefeitura Municipal de Rio Pardo 
de Minas 

             Estado de Minas Gerais 
                                                             Administração 2021/2024 

                                                         CNPJ – 24.212.862/0001-46 
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO 

Muito dos serviços prestados por servidores da municipalidade depende também de 
comunicação por dispositivos móvel para o bom desempenho de suas funções, que 
exigem contato constante com o órgão de origem ao qual desempenha suas atividades 
laborais.  
A contratação destes serviços visa a continuidade da disponibilização de acesso à rede 
mundial de computadores por meio da internet de forma interrupta as diversas unidades 
da administração tanto na zona urbana com na zona rural do município. 
Sendo assim, se justifica a aquisição para manter as diretrizes atuais de melhorias de 
atendimento, alinhamento de funções básicas de organização, modernização da 
administração, viabilização da integração de recursos de dados, voz e aplicações, e 
também visando disponibilizar informações com qualidade para subsidiar a tomada de 
decisões estratégicas. 

 

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE  

As características do suporte técnico da prestação dos serviços devem compreender:  

O contrato de manutenção e suporte deve ser fornecido pela CONTRATADA com 
período mínimo de 12(doze) meses;  

Os serviços de suporte telefônico serão realizados no padrão 24x7 (vinte e quatro horas 
por dia, sete dias por semana), para atendimento de suporte e reparo de problemas físicos 
de hardware, cabeamento e software e/ou encaminhamento de problemas críticos ao setor 
competente;  

Para a abertura de chamados pela Internet, deverá ser fornecido código específico para 
login e senha para acesso a essa área; 

Os serviços de manutenção e reparo deverão ser realizados em no máximo 4 (quatro) 
horas corridas, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana por no mínimo 
24 (vinte e quatro) meses;  

Eventuais interrupções no fornecimento do serviço deverão ser atendidas no prazo 
máximo de 02 (duas) horas, a partir de abertura do chamado e o prazo para resolução do 
problema é de 4 horas, ou seja, o SLA é de 6 horas. No momento da abertura do chamado 
deverá ser fornecida á CONTRATANTE o número da solicitação (por telefone, e e-mail 
ou fax). As interrupções são de todos os eventos de indisponibilidade que sejam causados 
por problemas na infraestrutura da Contratada.  

O tempo de reparo será medido a partir da hora de registro do chamado na Central de 
Atendimento da operadora, até a hora de sua conclusão. Este tempo não deverá ser 
superior a 04 (quatro) horas para todos os equipamentos e links, observando-se a 
precedência do quesito Disponibilidade;  

A CONTRATANTE poderá abrir chamados de manutenção diretamente na central da 
CONTRATADA, através de chamada gratuita, por telefone 0800, por interface web e e-
mail, sem necessidade de prévia consulta e/ou qualquer liberação por parte da contratada;  
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Não deve haver limite para aberturas de chamados, sejam de dúvidas/configurações e/ou 
resolução de problemas;  

Os serviços de assistência técnica deverão ser prestados pela CONTRATADA visando o 
perfeito funcionamento dos equipamentos;  

Os serviços de suporte e reparo prestados, incluindo as substituições de 
equipamentos/hardware, não terão qualquer ônus adicional para a Prefeitura Municipal 
de Ibiraçu. O ônus da troca será de responsabilidade da contratante, caso seja decorrente 
de mal uso, furto, roubo, desastre ambiental.  

A garantia dos equipamentos deve incluir, sem custo adicional, durante o período da 
garantia: 

 a) Atualização corretiva dos softwares fornecidos ou obtidos diretamente do site do 
fabricante do hardware;  

b) Manutenção corretiva de hardware e cabeamento, com substituição de qualquer 
componente que apresente defeito por outro original do fabricante;  

c) Orientação remota, por telefone, e-mail e páginas na Internet, sobre operação dos 
equipamentos e suporte para configuração;  

Reconfiguração decorrentes de falhas no software, atualização da versão de software, 
correção de defeitos, ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais e as normas 
técnicas específicas para os recursos utilizados.  

A cada incidente registrado e resolvido, deverá a CONTRATADA, encaminhar via e-
mail, documento denominado RELATORIO DE INCIDENTE, contendo informações do 
incidente (número do chamado, hora de abertura, nome do solicitante, problema 
encontrado, solução aplicada, etc.) e qual a solução aplicada. Este relatório deverá ser 
criado e fornecido para incidentes que extrapolem o SLA de 6 horas. Este documento será 
criado em conjunto com a CONTRATANTE;  

Caso a CONTRATADA necessite realizar manutenções programadas que afetem o 
serviço da CONTRATANTE, esta deverá solicitar formalmente um agendamento de 
manutenção programada. No documento deverá ser informado, além do motivo da 
indisponibilidade, o tempo previsto para a normalização do serviço. A manutenção 
somente poderá ser executada mediante comunicação formal da CONTRATANTE com 
data e hora para sua execução;  

A CONTRATADA deverá dispor de Sistema WEB para abertura e acompanhamento dos 
incidentes gerados que disponha as seguintes funcionalidades: 

a) Sistema baseados nas boas práticas de gestão ITIL (Information Technology 
Infrastructure libary); 

 b) Abertura de chamado técnico em interface Web por computadores (desktops, 
notebook, netbooks) ou de tecnologia Mobile (smartphones) realizados por meio de login 
e senha por usuário disponibilizado pela CONTRATADA;  

c) Abertura de chamado por escalabilidade de conhecimento técnico e setor responsável:  
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c.1) Número de chamado técnico para acompanhamento; 

 c.2) Histórico dos atendimentos realizados; 

 c.3) Registro de nota do atendimento prestado ou usuário;  

d) Permitir atualização dos dados cadastrais do usuário;  

e) Realizar reabertura de chamados que não tiveram a solução adequada;  

f) Apresentar base de conhecimento / FAQ (Perguntas frequentes) para resolução de 
problemas sem a intervenção da equipe de suporte técnico;  

g) Acompanhar em tempo real via e-mail os chamados abertos, andamentos dos chamados 
até sua efetiva finalização pelo suporte técnico;  

h) Recursos Dashboards com representação gráfica das métricas dos atendimentos 
realizados possibilitando a criação de estratégicas e correção de desvios;  

A CONTRATADA apresentará e manterá registro, ao final de cada execução de serviço 
de assistência técnica, relatório técnico contendo o número do protocolo, data e hora do 
início e término do atendimento, além das providências adotadas. 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
Acesso a Internet – Fibra Ótica e Rádio 
Acesso deve ser obrigatoriamente fornecido por um dos seguintes meios via rádio ou 
fibra ótica conforme descrição do lote correspondente; 
Velocidade mínima de 80% da velocidade nominal; 
Fornecimento mínimo de 1 endereços IP (V4) fixo por acesso; 
Comunicação Multimídia (SCM) outorgado pela ANATEL; 
Central de Atendimento 24 h por dia, 365 dias por ano através de um número 0800 
Acesso fornecido com fibra óptica com dupla abordagem; 
O Roteador será fornecido pela CONTRATADA com suporte para instalação e 
configuração; 
A  configuração  será  executada  para  que  a  rede  de  computadores  da 
CONTRATANTE possua acesso à internet. 
Possuir  a  quantidade  mínima  necessária  de  memória  que  atenda  a velocidade e 
funcionalidades deste item, em conformidade com as recomendações do fabricante; 
Possuir 1 (um) porta de LAN a 10/100/1000 Mbps que seja compatível com o padrão 
IEEE 802.3; portas deverão ser fornecidas no padrão RJ-45; 
Responder  por  todas  as  normas  definidas  pela  Agência  Nacional  de 
Telecomunicações – ANATEL. 
c) VPN 
Implementar múltiplas VPNs, bem como garantir o roteamento entre elas quando 
requisitado. 
Interligar as Unidades dos órgãos contratantes (Ponto de Acesso), com a sede de sua 
Intranet, via VPN entre cada Ponto de Acesso e a sede do PMRPM, devendo permitir a 
comunicação entre todos os Pontos de Acesso pertencentes à mesma ou mesma VPN com 
a sede do PMRPM; 
 
DO SUPORTE TÉCNICO  
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Quando da assinatura da Autorização de Fornecimento, a CONTRATADA deverá 
apresentar preposto, endereço de correio eletrônico e números telefônico/Celular 0800, 
de um centro de atendimento técnico ou técnico responsável, para registro de chamada de 
notificação de falha e reparo do circuito.  
A CONTRATADA deverá contar com equipe especializada sob sua responsabilidade 
para manutenção e reparo;  
Eventuais interrupções no fornecimento do serviço deverão ser atendidas no prazo 
máximo de 2 (duas) horas, a partir da abertura do chamado. No momento da abertura do 
chamado deverá ser fornecido à CONTRATANTE o número da solicitação (por telefone, 
e-mail ou fax); 
Quando a CONTRATADA necessitar realizar manutenções programadas que afetem o 
serviço ora contratado, esta deverá solicitar formalmente um agendamento de 
manutenção programada. No documento deverá ser informado, além do motivo da 
indisponibilidade, o tempo previsto para a normalização do serviço. A manutenção 
somente poderá ser executada mediante comunicação formal da CONTRATANTE com 
data e hora para sua execução; 
A CONTRATADA não poderá repassar a terceiros, em nenhuma hipótese, qualquer 
informação da PREFEITURAMUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS que possa 
expor sua segurança da informação e angir suas áreas de negócio. 
 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
Em caso de utilização de cabo ótico terrestre nas vias públicas, deverá ser apresentado o 
projeto técnico devidamente aprovado pela CONTRATANTE.  
Suprir a CONTRATANTE com informações suficientes para habilitá-la a preparar os 
locais para a entrega e instalação dos acessos e dos equipamentos, se for o caso;  
Instalar e dar manutenção nos equipamentos por ela fornecidos, localizados nas 
dependências da CONTRATANTE e nos pontos remotos, sendo vedada a intervenção de 
terceiros, a qualquer título e em qualquer situação, sem a autorização por escrito ou e-
mail da CONTRATANTE;  
Executar a infraestrutura básica necessária para a instalação dos acessos, disponibilizando 
o circuito na sala de equipamentos da CONTRATANTE, nos locais atendidos por este 
edital; 
Substituir equipamento de sua propriedade ou posse legal e o meio de acesso, sempre que 
necessário à prestação do serviço da rede de telecomunicações e/ou à preservação e 
melhoria da sua qualidade técnica;  
Responsabilizar-se pela instalação e serviços de manutenção dos equipamentos 
necessários à formação das redes de acesso e de transporte da CONTRATANTE; 11.7-
Atender às solicitações de mudança dos pontos de atendimento indicados, desde que 
tecnicamente viáveis, sendo que os custos relativos à mudança, bem como eventuais 
acréscimos de preço, serão de responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a 
CONTRATANTE;  
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Qualquer mudança de tecnologia por parte da CONTRATADA, que possa resultar em 
modificação da forma de atendimento especificada em proposta técnico-comercial, 
deverá ser negociada entre as partes;  
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo;  
A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE, não eximirá a 
CONTRATADA de total responsabilidade pela má execução dos serviços contratados; 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições do presente instrumento técnico;  
Informar a liberação de infraestrutura em suas dependências, se for o caso, para que a 
CONTRATADA providencie a ativação técnica;  
Responsabilizar-se pela guarda e integridade dos equipamentos da CONTRATADA, se 
for o caso, obrigando-se ao respectivo ressarcimento, pelo valor atualizado, em casos de 
perda, extravio, dano ou destruição, ainda que parcial, por qualquer motivo que não de 
força maior;  
Permitir o acesso de empregados da CONTRATADA, que forem autorizados, em suas 
dependências para manutenção, a qualquer hora do dia, sendo ou não horário comercial, 
com a presença de pelo menos um de seus funcionários; 
Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;  
 
Verificar a regularidade das condições de habilitação da CONTRATADA;  
Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços executados pela CONTRATADA;  
A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir a substituição de técnicos da 
CONTRATADA que, a seu critério, forem considerados inconvenientes ou incompatíveis 
com o trabalho. 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA:  
O prazo de validade do contrato será até o dia 31 de dezembro do ano de 2022, contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma da lei, em especial ao art. 57 
da Lei 8666/93, mediante assinatura de termos aditivos, havendo acordo entre as partes. 
 
DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado pela Secretaria de Governo 
e Administração responsável para acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços, 
anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 
determinando o que for necessário à regularização de falhas, equívocos ou defeitos 
observados. 
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
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corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 
 
DO PAGAMENTO 
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, 
agência e conta corrente indicados pelo contratado. 
A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue, pela Contratada, diretamente a 
Secretaria Municipal de Governo e Administração/DIVISÃO DE ESPORTES, contendo 
detalhadamente todos as atividades realizadas acompanhadas de relatório de execução 
dos serviços assinada pela contratada e contratante e que somente após atestará a 
execução da prestação do serviço e liberará a referida Nota Fiscal para pagamento, 
quando cumpridas, pela mesma, todas as condições pactuadas. 
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA 
A despesa decorrente desta correrá por conta do orçamento vigente para o exercício de 
2022 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
A empresa selecionada deverá prestar Serviços, conforme especificações constantes nesse 
Termo de Referência;  
Caso venha ocorrer algum fato não previsto no presente Termo de Referência, os 
chamados casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do 
Contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria e em especial a Lei Federal 
n.º 8.666/93. 

 
Rio Pardo de Minas (MG), 30 de maio de 2022 

 
 
 

Maria Vilma de Sá Romualdo 
Secretário Municipal de Governo e Administração 
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ANEXO II – Pregão nº104/048-2022 – MINUTA DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
O Município de RIO PARDO DE MINAS, Estado 
de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 24.212.862/0001-46, com 
endereço à RUA TACITO DE FREITAS 
COSTA, 846, CIDADE ALTA, por seu 
representante legal abaixo assinado, a seguir 
denominado simplesmente MUNICÍPIO, e de outro 
lado a empresa 
_____________________________________ com 
sede em 
___________________________________, à 
_______________________________________, 
_________________________________________ 
CEP: ____________________________________, 
inscrita no CNPJ sob o n. 
______________________, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato, pelo presente 
instrumento tem justo e contratado o seguinte: 

 

PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1 - Figura como objeto do presente contrato, é a Contratação de empresa 
especializada nos serviços de conexão à internet banda larga via fibra óptica e via 
rádio em conjunto com a instalação e assistência de interconexão VPN, nos termos 
das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, 
conforme processo licitatório Pregão nº 104/048-2022, e seu respectivo resultado, nas 
quantidades e valores descritos no quadro abaixo: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTE MARCA R$ UNIT R$ TOTAL 
       
       

 TOTAL GERAL  
 
SEGUNDA: DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
2.1 - As despesas decorrentes deste processo correrão por conta das dotações 
orçamentárias seguintes: 

Dotação Ficha 
05.01.01.04.122.02.2021.33903900 130 
09.01.02.10.301.10.2056.33903900 420 
10.01.01.12.122.15.2082.33903900 682 
10.01.02.12.365.19.2088.33903900 729 
10.01.02.12.365.19.2089.33903900 752 
10.01.03.12.361.16.2092.33903900 795 
12.02.05.08.244.09.2117.33903900 1127 
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12.02.06.08.244.06.2118.33903900 1141 
 
TERCEIRA: DA LEGISLAÇÃO  
3.1) - Aplicam-se ao presente contrato as disposições da Lei 8666 de 21 de junho de 
1993 e suas alterações.   
 
 

QUARTA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO  
4.1) - Para fins legais e contratuais, inclusive a aplicação das penalidades, o presente 
contrato tem seu valor global fixado R$.......................... (.................................. 
..............................................................................................), que será pago parcelado, de 
acordo com a quantidade de materiais/ serviços efetivamente entregues, em um prazo de 
até 20 (vinte) dias após a emissão das respectivas notas fiscais referente àquela 
quantidade. 
 

QUINTA: DOS REAJUSTES 
5.1) - Em nenhuma hipótese serão admitidos reajustes de preços, sendo admitido apenas 
restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 65, II, “d”, 
da Lei Federal nº 8.666/93, por repactuação precedida de demonstração analítica do 
aumento ou diminuição dos custos. 
 

SEXTA: DA ENTREGA  
6.1 - A entrega dos serviços serão parcelados, de acordo com a necessidade da Prefeitura, 
mediante o recebimento da Ordem de Fornecimento, expedida pelo Setor de Compras e 
Licitações. 
6.2 - Após o recebimento da ordem de fornecimento, o CONTRATADO terá o prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis para efetivar a entrega do material e/ou serviços 
solicitado pela CONTRATANTE. 
6.3 – Os serviços deverão ser prestados no endereço determinado pela CONTRATANTE, 
na sede do Município de RIO PARDO DE MINAS – MG. 
 

SÉTIMA: DOS MOTIVOS DE RESCISÃO E ALTERAÇÕES.  
7.1 - Constitui motivos de rescisão: 
a) - O atraso injustificado na entrega;  
b) - A entrega dos serviços de baixa qualidade, que não atende as necessidades da 
Administração.  
7.2 - O presente contrato poderá ser rescindido, unilateralmente ou pela administração ou 
por acordo entre as partes, com pagamento das parcelas devidas em virtude da quantidade 
de material já entregue. 
7.3 - Observar-se-á ainda quanto à rescisão do presente contrato as disposições contidas 
nos arts. 77/78 da Lei 8.666/93 e outras disposições da referida legislação.    
7.4 - O presente contrato poderá ser alterado na forma prevista no art. 65 e outras 
disposições da lei 8666/93.  
 

OITAVA: DA VIGÊNCIA  
8.1) - O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura para findar em 
31/12/2022, podendo ser prorrogado ou rescindido, caso fique comprovado que o prazo 
ficou aquém do necessário para levar a cabo o fornecimento do objeto, observadas as 
disposições legais reguladoras da matéria. 
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8.2) - A partir do dia 31/12/2022 a parte Contratante fica desobrigada de adquirir e a parte 
contratada de fornecer eventuais materiais ainda não entregues, salvo, se por acordo das 
partes, o presente instrumento for prorrogado através de Termo Aditivo.    
 
NONA: DA VINCULAÇÃO  
9.1) - Vincula-se este contrato, nos termos da lei 8666/93 e suas modificações ao Processo 
Licitatório Pregão nº104/048-2022 aplicando ao mesmo todas as disposições contidas no 
Edital da Licitação citada e Termo de Referência, inclusive, no que se refere as sanções 
aplicáveis por inadimplemento.  
 
DECIMA: DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
10.1- Pela inexecução total parcial do contrato, a Administração poderá, garantida prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes penalidades: 
10.1.1- advertência por escrito; 
10.1.2 – em caso de descumprimento total da obrigação assumida, poderá ser aplicada 
multa de até 30% do valor do contrato; 
10.1.3 - suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, com o 
licitante, por um período não superior a 05 (cinco) anos, conforme na forma do art.7° da 
Lei n.º 10.520/02; 
10.1.4 - rescisão do termo de contrato; 

 
DÉCIMA PRIMEIRA: DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES 
11.1) - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que fizerem necessárias no objeto do presente contrato até 25 % 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato atualizado, conforme art. 65 da lei 
8666/93.  
 
DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 
12.1) - Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, fica eleito o Foro da 
Comarca da Contratante, renunciando, desde já as demais. 
 
E por estarem assim justos e pactuados, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor, na presença de duas testemunhas, que assim, para que surta seus efeitos 
jurídicos e legais.  

Rio Pardo de Minas MG - ____ de ________________ de 2022. 
 

___________________________________________ 
Município de Rio Pardo de Minas MG 

Astor José de Sá 
Prefeito Municipal 

______________________________________ 
Empresa / Contratada 

Sócio: 
 

________________________________  _______________________________ 
Testemunha      Testemunha 
CPF:       CPF: 
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ANEXO III – PREGÃO PRESENCIAL 104/048-2022 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO. 
 
 
A empresa __________________________________, cadastrada no CNPJ 
sob nº _________________________, e-mail _______________, telefone 
(___)____________________com endereço à 
______________________________________________ por intermédio do 
seu representante ou procurador declara ao Município de RIO PARDO DE 
MINAS que atende a todas as condições de habilitação no processo 
licitatório n° 104/2022, Edital de Pregão n° 048/2022 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, e, 
também declara, 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. 
 

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual 
falsidade. 
 
A Contratada cumprirá com a cota de aprendiz a que está obrigada (artigo 429 e 
seguintes da CLT). 
 
 
Local e data: ______________, ______ de _________________ de 2022. 

 
 
 
 

_____________________________ 
Assinatura do Representante legal 
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ANEXO IV – PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/048-2022 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 A empresa _____________________________________________, 
inscrita no CNPJ sob o nº _______________________________________, 
e-mail_______________com sede à ______________________________, 
neste ato representada pelo Sr. 
___________________________________________________, inscrito no 
CPF sob o nº ___________________________, detentor de amplos poderes 
para nomeação de representante que lhe faça as vezes para fins licitatórios, 
confere-os à _____________________________________, portador da 
cédula de identidade ______________________________, com o fim 
específico de representar a outorgante perante a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS-MG, no pregão presencial nº 
104/048-2022, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e 
oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, 
contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar 
compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o 
bom e fiel cumprimento do presente mandato.  
 
A Contratada cumprirá com a cota de aprendiz a que está obrigada 
(artigo 429 e seguintes da CLT). 
 
 
Local e data : _______________, ______ de _________________ de 2022. 
 
 
 

____________________________________ 
Outorgante (reconhecer firma) 

 
 

_____________________________________ 
Outorgado 
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ANEXO V 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES 

 
 

DECLARAÇÃO DE APTIDÃO PARA LICITAR 
 
 

A empresa ________________________________, com sede à 
___________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
_____________________________,e-mail__________________ 
representada por ______________________, portador de  CPF nº 
________________________, residente a  
____________________________, declara junto ao Pregoeiro da Prefeitura 
Municipal de Rio Pardo de Minas / MG, em cumprimento as exigências do 
Edital Pregão Presencial nº 104/048-2022, destinado a Contratação de 
empresa especializada nos serviços de conexão à internet banda larga 
via fibra óptica e via rádio em conjunto com a instalação e assistência de 
interconexão VPN, nos termos das concessões outorgadas pela Agência 
Nacional de Telecomunicações - ANATEL, que até a presente data não 
existe fato superveniente a sua habilitação e que não se encontra em situação 
de inadimplência ou impedida de licitar, nem é objeto de quaisquer restrições 
ou notas desabonadoras no cadastro de fornecedores de quaisquer órgãos da 
Administração Publica Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta. 
 
 
 
Local e data: 

 ______________________, ____ de ________________ de 
________. 

 
 

____________________________ 
Assinatura do responsável 
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ANEXO VI – PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/048-2022 
 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL E 
ANEXOS 

 
 
A empresa _____________________________________, com sede à 
___________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
___________________________________________, e-mail ___________ 
representada por __________________________________________, 
portador de CPF nº 
_________________________________________________, residente a  
____________________________, declara junto ao Pregoeiro da Prefeitura 
Municipal de Rio Pardo de Minas / MG, em cumprimento as exigências do 
Edital Pregão Presencial nº 104/048-2022, destinado a Contratação de 
empresa especializada nos serviços de conexão à internet banda larga via 
fibra óptica e via rádio em conjunto com a instalação e assistência de 
interconexão VPN, nos termos das concessões outorgadas pela Agência 
Nacional de Telecomunicações - ANATEL, de que conhece e está de acordo 
com todos os termos e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
 
Local e data: 

 ________________, ____ de _____________ de ________. 

 
 

____________________________ 
Assinatura do responsável 
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ANEXO VII– DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICRO 

EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 104/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2022 
 
 
 
.............................................................................................., inscrito 

no CNPJ nº ........................................, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr. (a) 

.............................................................................................., portador 

da Carteira de Identidade nº ................................... e do CPF nº 

............................................, DECLARA, sob as penas da Lei  tratar-se 

de MICROEMPRESA(ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP OU 

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), fazendo jus ao tratamento 

diferenciado garantido pela Lei Complementar 123/2006 e suas 

alterações. 

 

________________________, ____ de _______________ de 2022. 

 

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

Assinatura, qualificação e carimbo 

(representante legal) 

 
 

 
 
 



Empresa/Nome: 

Endereço: 
CNPJ/CPF: 
Telefone(s): 
Nº Processo: 

Tipo Licitação: 

Balizamento: 
Modalidade: 
Data Abertura: 

Objeto: 

Item Descrição UND Qtde Valor Unitário Subtotal Marca Lote Sub Total Lote

0001

LOTE -1 PONTO DE ACESSO INTERNET - BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA -
600 MB EM CONJUNTO COM A INSTALAÇÃO, COMODATO DE ROTEADOR
PORTA GIGA, ASSISTÊNCIA TECNICA E INTERCONEXÃO VPN (ZONA
URBANA): 

Mês 35,00 0,00 0,00 LOTE 1

0002

LOTE 1 - PONTO DE ACESSO INTERNET - BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA -
200 MB EM CONJUNTO COM A INSTALAÇÃO, COMODATO DE ROTEADOR
PORTA GIGA, ASSISTÊNCIA TECNICA E INTERCONEXÃO VPN (ZONA
URBANA): 

Mês 294,00 0,00 0,00 LOTE 1 0,00

0001

LOTE 10 - PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB EM CONJUNTO
COM A INSTALAÇÃO, COMODATO DE ROTEADOR E ASSISTÊNCIA TECNICA
ZONA RURAL - CORUJA: 

Mês 7,00 0,00 0,00
LOTE 10
CORUJA

0,00

0001

LOTE 11 - PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB EM CONJUNTO
COM A INSTALAÇÃO, COMODATO DE ROTEADOR E ASSISTÊNCIA TECNICA
ZONA RURAL - ESTIVA: 

Mês 7,00 0,00 0,00
LOTE 11
ESTIVA

0,00

0001

LOTE 12 - PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB EM CONJUNTO
COM A INSTALAÇÃO, COMODATO DE ROTEADOR E ASSISTÊNCIA TECNICA
ZONA RURAL - ILHA DAS CABRAS: 

Mês 7,00 0,00 0,00
LOTE 12
ILHA DAS
CABRAS

0,00

0001

LOTE 13 - PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB EM CONJUNTO
COM A INSTALAÇÃO, COMODATO DE ROTEADOR E ASSISTÊNCIA TECNICA
ZONA RURAL - JAGUARIBE: 

Mês 7,00 0,00 0,00
LOTE 13
JAGURIBE

0,00

Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.

104/048

Menor Preço

Por Lote
Pregão Presencial
27/06/2022 08:00:00

Contratação de empresa especializada nos serviços de conexão à internet banda larga via fibra óptica e via rádio em conjunto com a instalação e assistência de interconexão VPN, nos
termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

MUNICIPIO DE RIO PARDO DE MINAS

PROPOSTA COMERCIAL



0001

LOTE 14 - PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB EM CONJUNTO
COM A INSTALAÇÃO, COMODATO DE ROTEADOR E ASSISTÊNCIA TECNICA
ZONA RURAL - LARANJEIRAS: 

Mês 7,00 0,00 0,00
LOTE 14
LARANJEI
RAS

0,00

0001

LOTE 15 - PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB EM CONJUNTO
COM A INSTALAÇÃO, COMODATO DE ROTEADOR E ASSISTÊNCIA TECNICA
ZONA RURAL - MONTE ALEGRE: 

Mês 7,00 0,00 0,00
LOTE 15
MONTE 
ALEGRE

0,00

0001

LOTE 16 - PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB EM CONJUNTO
COM A INSTALAÇÃO, COMODATO DE ROTEADOR E ASSISTÊNCIA TECNICA
ZONA RURAL - PERI PERI: 

Mês 7,00 0,00 0,00
LOTE 16
PERI PERI

0,00

0001

LOTE 17 - PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB EM CONJUNTO
COM A INSTALAÇÃO, COMODATO DE ROTEADOR E ASSISTÊNCIA TECNICA
ZONA RURAL - SANTANA: 

Mês 7,00 0,00 0,00
LOTE 17
SANTANA

0,00

0001

LOTE 18 - PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB EM CONJUNTO
COM A INSTALAÇÃO, COMODATO DE ROTEADOR E ASSISTÊNCIA TECNICA
ZONA RURAL - SANTANA I: 

Mês 7,00 0,00 0,00
LOTE 18
SANTANA 
I

0,00

0001

LOTE 19 - PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB EM CONJUNTO
COM A INSTALAÇÃO, COMODATO DE ROTEADOR E ASSISTÊNCIA TECNICA
ZONA RURAL - TEIU: 

Mês 7,00 0,00 0,00
LOTE 19
TEIU

0,00

0001

LOTE 2 - PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB EM CONJUNTO
COM A INSTALAÇÃO, COMODATO DE ROTEADOR E ASSISTÊNCIA TECNICA
ZONA RURAL - ÁGUA BOA I: 

Mês 7,00 0,00 0,00
LOTE 2
AGUA 
BOA I

0,00

0001

LOTE 20 - PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB EM CONJUNTO
COM A INSTALAÇÃO, COMODATO DE ROTEADOR E ASSISTÊNCIA TECNICA
ZONA RURAL - BONFIM: 

Mês 14,00 0,00 0,00
LOTE 20
BONFIM

0,00

0001

LOTE 21 - PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB EM CONJUNTO
COM A INSTALAÇÃO, COMODATO DE ROTEADOR E ASSISTÊNCIA TECNICA
ZONA RURAL - JARDIM: 

Mês 14,00 0,00 0,00
LOTE 21
JARDIM

0,00

0001

LOTE 22 - PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB EM CONJUNTO
COM A INSTALAÇÃO, COMODATO DE ROTEADOR E ASSISTÊNCIA TECNICA
ZONA RURAL - NOVA AURORA: 

Mês 28,00 0,00 0,00
LOTE 22
NOVA 
AURORA

0,00

0001

LOTE 23 - PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB EM CONJUNTO
COM A INSTALAÇÃO, COMODATO DE ROTEADOR E ASSISTÊNCIA TECNICA
ZONA RURAL - TRAÇADAL: 

Mês 14,00 0,00 0,00
LOTE 23
TRAÇADA
L

0,00

0001

LOTE 24 - PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB EM CONJUNTO
COM A INSTALAÇÃO, COMODATO DE ROTEADOR E ASSISTÊNCIA TECNICA
ZONA RURAL - SERRA NOVA: 

Mês 21,00 0,00 0,00
LOTE 24
SERRA 
NOVA

0,00



0001

LOTE 3 - PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB EM CONJUNTO
COM A INSTALAÇÃO, COMODATO DE ROTEADOR E ASSISTÊNCIA TECNICA
ZONA RURAL - ÁGUA BOA II: 

Mês 7,00 0,00 0,00
LOTE 3
AGUA 
BOA II

0,00

0001

LOTE 4 - PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB EM CONJUNTO
COM A INSTALAÇÃO, COMODATO DE ROTEADOR E ASSISTÊNCIA TECNICA
ZONA RURAL - APÓSTOLO SIMÃO: 

Mês 7,00 0,00 0,00
LOTE 4
APOSTOL
O SIMÃO

0,00

0001

LOTE 5 - PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB EM CONJUNTO
COM A INSTALAÇÃO, COMODATO DE ROTEADOR E ASSISTÊNCIA TECNICA
ZONA RURAL - ARAÇÁ: 

Mês 7,00 0,00 0,00
LOTE 5
ARAÇA

0,00

0001

LOTE 6 - PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB EM CONJUNTO
COM A INSTALAÇÃO, COMODATO DE ROTEADOR E ASSISTÊNCIA TECNICA
ZONA RURAL - AURORA: 

Mês 7,00 0,00 0,00
LOTE 6
AURORA

0,00

0001

LOTE 7 - PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB EM CONJUNTO
COM A INSTALAÇÃO, COMODATO DE ROTEADOR E ASSISTÊNCIA TECNICA
ZONA RURAL - BAIXA GRANDE: 

Mês 7,00 0,00 0,00
LOTE 7
BAIXA 
GRANDE

0,00

0001

LOTE 8 - PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB EM CONJUNTO
COM A INSTALAÇÃO, COMODATO DE ROTEADOR E ASSISTÊNCIA TECNICA
ZONA RURAL - BOA VISTA: 

Mês 7,00 0,00 0,00
LOTE 8
BOA 
VISTA

0,00

0001

LOTE 9 - PONTO DE ACESSO INTERNET - VIA RADIO- 10 MB EM CONJUNTO
COM A INSTALAÇÃO, COMODATO DE ROTEADOR E ASSISTÊNCIA TECNICA
ZONA RURAL - BREJINHO: 

Mês 7,00 0,00 0,00
LOTE 9
BREJINH
O

0,00

Valor Total R$ 0,00

     

(Digite aqui)

Validade da Proposta:    digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)

Digite aqui Local e Data

Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o
fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

Assinatura e Carimbo da Empresa




