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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  
 

Processo Administrativo de Licitação: Nº: 02/2022 
 
Modalidade: Pregão Presencial: Nº: 01/2022 
 
Tipo de Licitação: Menor preço global. 
 
Legislação Aplicável: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de junho de 2002, aplicando-se, 
subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações 
posteriores, Lei Complementar nº.123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações 
posteriores, Decreto Municipal nº 16, de 05 de novembro de 2007, que regulamenta a 
modalidade de licitação Pregão, Lei Municipal nº 021, de 10 de novembro de 2010, que 

“Institui o Estatuto Municipal da Micro e da Pequena Empresa, introduz dispositivos 
específicos no Código Tributário Municipal, e dá outras providências”, e demais normas 
pertinentes em vigor, consoantes às condições estatuídas neste instrumento convocatório 
e seus anexos. 
 
Data e Hora para Início do Credenciamento: 10 de fevereiro de 2022, às 09h00. 
 
Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 10 de fevereiro de 2022, às 09h00. 

 
 
Local: Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, Rua Frei Inocêncio, nº 236, Centro - 
São Félix de Minas. 
 
Informações e Contato: Telefax (33) 3246-9106 (Sr. Wilson Ferraz Leonardo –

Presidente da CPL) ou e-mail: licitacao@saofelixdeminas.mg.gov.com.br. 
 
1 - PREÂMBULO: 
 
O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS, com sede na Rua Frei Inocêncio, nº 236, centro, 
devidamente inscrito no CNPJ 01.613.121/0001-71, sob o nº, CEP: 35.275-000, através 
do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Sr. Wilson Ferraz Leonardo, 
designado pelo Decreto Municipal Nº: 35, de 14 de junho de 2021, publicado na mesma 
data, torna público para ciência dos interessados torna público que atendendo à 
solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Governo, realizará licitação na 
modalidade Pregão Presencial para a contratação de empresa especializada visando a 
prestação de serviços de acesso à Internet, com fornecimento e suporte técnico, para 
atender as repartições públicas municipais de São Félix de Minas, conforme 
especificações constantes do Anexo I deste edital. 
 

1.2. A presente licitação, cujo tipo é o de tipo menor preço global, será integralmente 
conduzida pelo Pregoeiro Sr. Fernando Paulino Rosa, assessorado por sua equipe de 
apoio, designados pelo Decreto Municipal Nº: 35, de 14 de junho de 2021, e regida pela 
Lei Federal nº. 10.520/02, conjugado com o disposto no Decreto Municipal, que 
regulamenta o Pregão Presencial no âmbito do Poder Executivo e, subsidiariamente, pela 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Complementar nº. 123/2006 e 
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posteriores alterações e demais normas pertinentes em vigor, consoantes às condições 
estatuídas neste instrumento convocatório e seus anexos. 
 
1.3. O recebimento dos envelopes de proposta e documentação ocorrerá no dia 10 de 

fevereiro de 2022, às 09h00, sendo a abertura prevista para às 09h00 do mesmo dia, na 
Sede da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, Rua Frei Inocêncio, nº236 - 
centro, Sala da CPL. 
 
1.4. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura 

dos envelopes referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil subsequente. 
 

2 - OBJETO E DAS DEFINIÇÕES 

 
2.1. A presente licitação tem por objeto realizar a contratação de empresa especializada 

visando a prestação de serviços de acesso à Internet, com fornecimento e suporte 
técnico, para atender as repartições públicas municipais de São Félix de Minas, sendo: 
Prefeitura Municipal SEDE 60MB/s, Secretaria Municipal de Educação 20MB/s, Escola 
Municipal Professor Antônio Pascoal 40MB/s, Secretaria Municipal de Saúde 20MB/s, 
Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil – UAI 20MB/s, Centro de Atenção Psicossocial - 
CAPS 20MB/s, Unidade Básica de Saúde – UBS Centro 40MB/s, Unidade Básica de 
Saúde – UBS Planalto 40MB/s, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO 20MB/s, 
Polícia Militar 20MB/s, Ponto Público 20MB/s, Centro de Referência Assistência Social – 
CRAS 20MB/s, Conselho Tutelar 20MB/s,  Academia de Saúde 10MB/s e Biblioteca 
Pública 10MB/s. 
 
2.2.  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - documento vinculativo, obrigacional, com 

característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, 
fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as 
disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas 
 
2.3. ÓRGÃO GERENCIADOR – Órgão ou entidade da Administração Pública responsável 
pela condução do conjunto de procedimentos do certame e gerenciamento do contrato 
referente ao Pregão. 
 
2.4. ÓRGÃO PARTICIPANTE – Órgão ou entidade da administração pública que participa 
dos procedimentos iniciais do processo licitatorio que integra o contrato. 
 
2.5. ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE - órgão ou entidade da administração pública que, 

não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos 
desta norma, faz adesão à ata de registro de preços. 
 
3- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
3.1. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação 

de suas propostas, sendo que o Município não será, em nenhum caso, responsável por 
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
3.2. Os documentos necessários para habilitação poderão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou 
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publicação em órgão da impressa oficial, ou ainda por cópia, desde que acompanhada do 
original para conferência e autenticação pelo Pregoeiro. 
 
3.2.1. O representante legal deverá apresentar-se ao Pregoeiro, na data, hora e local 

estipulados neste instrumento convocatório munido dos seguintes documentos:  
 
Procuração Específica e RG, em se tratando de sócio da empresa deverá apresentar 
documento que comprove a condição de sócio; 
 
Envelope nº 1 – Proposta de Preços. 
 
Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação. 
 
4 - CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES: 
 
4.1. Só poderão se credenciar para participar do presente Pregão, devendo a 
comprovação ser feita através de Contrato Social no ato do credenciamento. 
 
4.2. A proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 

representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato 
de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo documento de identidade ou outro 
equivalente (com foto), devendo disponibilizar uma cópia de forma definitiva, que fará 
parte do credenciamento das empresas. 
 
4.3. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances 
de preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. 
 
4.3.1. Em se tratando de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da sociedade 
empresária proponente, o representante deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto 
ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
4.4. Os representantes das empresas credenciadas deverão apresentar Declaração 

dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme 
preceitua o inciso VII, art. 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002 – Anexo II. 
 
4.5. Apenas uma pessoa representará cada licitante, não sendo admitido, de igual forma, 

que mais de uma empresa indique o mesmo representante. 
 
4.6. O Pregoeiro deixa claro que não serão fornecidos aos licitantes cópias reprográficas 
de quaisquer dos documentos solicitados, sendo assim, toda documentação mencionada 
nos itens acima deverá ser apresentada em via a ser disponibilizada de forma definitiva a 
Prefeitura de São Félix de Minas, sob pena de não credenciamento. 
 
4.7. Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto ao Pregoeiro no 

momento do credenciamento por meio de instrumentos públicos ou particulares. 
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4.8. A falta de clareza quanto aos poderes necessários à oferta de lances implicará a 
impossibilidade de o licitante formulá-los, aplicando-se a regra da 1ª parte do item 
seguinte. 
 
4.9. O licitante que não cumprir as exigências de representação não poderá formular as 
ofertas verbais da etapa de lances do pregão, valendo, contudo, para todos os efeitos, os 
termos de sua proposta escrita, igualmente, o licitante não poderá praticar qualquer ato na 
sessão de realização do certame, como a interposição de recursos. 
 
4.10. Os documentos necessários ao credenciamento de representante poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou pelo Pregoeiro (ou servidor especialmente designado para tal). 
 
4.11. Todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes devem estar 
fora dos envelopes de proposta ou de documentos, inclusive a declaração do 
representante legal da empresa, afirmando que atende todas as exigências de habilitação 
constante no presente edital. 
 
Obs: O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e 
administrativamente, sob pena de responsabilização nos termos da lei.  

 
5 - PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS 

 
5.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no 

local, dia e hora determinados neste Edital, em 02 (dois) envelopes, devidamente, 
fechados e rubricados no fecho e atender aos seguintes requisitos: 
 
a) Envelope 1: Proposta de Preços 
 
b) Envelope 2: composto pelos Documentos de Habilitação, exigidos neste Edital. 

 
5.1.1. Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os seguintes dizeres: 
 
Envelope 1 - Proposta de Preços 

A Prefeitura Municipal de São Félix de Minas  
Rua Frei Inocêncio, nº 236 – centro, São Félix de Minas - MG 
Processo Licitatório Nº: 02/2022 
Pregão Presencial Nº: 01/2022 
 
Envelope 2 - Documentos de Habilitação 

A Prefeitura Municipal de São Félix de Minas  
Rua Frei Inocêncio, nº 236 – centro, São Félix de Minas - MG 
Processo Licitatório Nº: 02/2022 
Pregão Presencial Nº: 01/2022 
 
5.2. Na Proposta de Preços deverão conter especificação dos serviços, rigorosamente de 

acordo com as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não se admitindo 
propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos: 
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5.2.1. constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, 
sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e 
rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente, ressaltando-
se que manuais catálogos e impressos anexados à proposta não precisam ser assinados 
e rubricados; 
5.2.2. indicar nome ou razão social da proponente, número do CNPJ/MF, endereço 
completo, telefone, fax e, se houver endereço eletrônico (e-mail), bem como os seguintes 
dados de seu representante: nome, CPF e cargo na sociedade empresária; 
 
5.2.2.1. as informações do subitem anterior são imprescindíveis e, caso venham a ocorrer 

alterações, as mesmas deverão ser obrigatoriamente informadas a Prefeitura Municipal 
de São Félix de Minas, sob pena de incorrer nas penalidades previstas neste Edital; 
 
5.2.3. ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação; 
 
5.2.4. ser apresentada com cotação de preço fixo e irreajustável, na forma da Planilha de 
Preços, para um período de 12 (doze) meses, expressos em R$ (reais), tanto em 
algarismos e total geral por extenso, prevalecendo este valor sobre aquele em caso de 
divergência; 
 
5.2.4.1. Considera-se preço proposto o valor do último lance ofertado para o item. 

             
5.2.5. constar preço por item, valor total de cada item e valor total da proposta, em caso 

de divergência entre os valores unitários e totais serão considerados os primeiros; 
 
5.2.6. especificação clara e completa dos serviços, obedecida a mesma ordem constante 
deste Edital e seus Anexos, sem conter alternativas de preço ou qualquer outra condição 
que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
 
5.2.7. todos os licitantes ficam cientes de que os preços contidos na proposta incluem 
todos os custos e despesas com taxas, impostos, lucros, seguros, transporte, encargos 
sociais e demais obrigações e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste Edital e seus Anexos. 
 
5.2.7.1. A falta de tal declaração será considerada como inclusa no preço de toda e 

quaisquer despesas, e outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto deste 
Edital e seus Anexos. 
 
5.2.8. fazer constar na proposta banco, nome de agência, número da conta corrente e 

praça de pagamento. 
 
5.2.8.1. se não constar na proposta os dados do subitem anterior, deverá ser 
providenciado pelo licitante vencedor até a data de assinatura do contrato. 
 
5.3. quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, 

apresentados em língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos 
Consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 

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


 

Rua Frei Inocêncio, 236 – centro – Tel.: (33)3246-9106 – CEP: 35.275-000 – CNPJ: 01.613.121/0001-71 
www.saofelix.mg.gov.br 

                                                           

5.4. serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 
Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento. 
 
5.5. a apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
6 - APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE HABILITAÇÃO: 
 
6.1. Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata este Edital. 
 
6.2. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes 
credenciados das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, os documentos e as 
propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos e 
numerados de 01 e 02 na forma acima especificada. 
 
6.2.1. No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação o representante de 

cada licitante, deverá entregar ao Pregoeiro em separado de qualquer dos envelopes, a 
Declaração que atende as condições de Habilitação (conforme modelo em anexo), o 
Credenciamento e a comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa 
de pequeno porte (para as licitantes que assim se enquadrarem). 
 
6.3. O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, 

deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o 
objeto da presente licitação. 
 
6.4. Admite-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de 

ilustração das propostas de preço. 
 
7 - PROPOSTA DE PREÇO 
 
7.1. Para preenchimento da “Proposta de Preço”, o licitante deverá seguir o modelo dfa 
proposta, anexo deste edital. 
 
7.2. O envelope “Proposta Comercial” deverá conter a proposta impressa da licitante, que 

deverá atender aos seguintes requisitos: 
 
7.2.1. Ser apresentada assinada pelo representante legal da empresa, em 01 (uma) via, 
no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço de 
cada item, seu valor total e o valor global da proposta, expresso em reais (R$), com 02 
(dois) dígitos após a vírgula no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme o 
formulário mencionado acima, devendo todas as folhas ser rubricadas; 
 
7.2.2. Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários para o 
atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 
garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado 
e constante da proposta; 
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7.2.3. Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) 
dias, a contar da data de apresentação da proposta, não havendo indicação expressa, 
esse prazo será considerado como tal; 
 
7.2.4. Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do 
estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço 
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), número da conta corrente 
bancária e agência respectiva, os dados referentes à conta bancária poderão ser 
informados na fase da contratação; 
 
7.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto. 
 
7.4. A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a 

prestação dos serviços, conforme disposto neste Edital. 
 
7.5. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato 
convocatório. 
 
7.8. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 

quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 
 
7.9. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao 
preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação 
dos termos originais ofertados. 
 
7.10. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das 
propostas, implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus 
anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal 
mencionada no preâmbulo deste edital. 
 
8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 
8.1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e 

conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 
 
8.2 - Documentação Relativa à Habilitação Jurídica: 
 
8.2.1. Cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de 
empresa individual; 
 
8.2.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 
8.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores; 
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8.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
 
8.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir; 
 
8.3 - Documentação Relativa à Habilitação Fiscal: 
 
8.3.1. Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma 
licitante que irá faturar e entregar o objeto licitado; 
 
8.3.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa 

da Dívida Ativa da União e Receita Federal, abrangendo as contribuições sociais); 
 
8.3.3. Prova de Regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federação da 
sede da licitante; 
 
8.3.4. Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 
 
8.3.5. Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço) 

demonstrando situação regular; 
 
8.3.6. Cópia do Alvará de localização e funcionamento do ano vigente ou com 
comprovante de quitação; 
 
8.3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

 
8.3.8. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) 
anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, 
conforme modelo do anexo deste edital. 
 
8.4. Documentos Relativos à Habilitação Técnica: 
 
8.4.1. Documento de autorização da ANATEL para exploração de serviços de multimídia 
ou publicação no Diário Oficial da União - DOU; 
 
8.4.2. Registro ou inscrição, acompanhados da prova de quitação da empresa e do(s) 

responsável(is), no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura – CREA. 
 
8.4.3. Modelo de Certificado de Vistoria Técnica, conforme ANEXO IX; 
 
8.4.4. Certificado de que o licitante, por intermédio de representante legalmente 
designado e devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde será 
realizada a prestação dos serviços, conforme modelo (obrigatório) do Anexo IX -Modelo 
de declaração de visita técnica. 
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8.4.4.1. A vistoria é facultativa, devendo o licitante interessado agendar previamente a 
visita (mínimo de 24 horas de antecedência) junto a Comissão Permanente de Licitação 
através do telefone (33) 3246-9066 – Wilson Ferraz Leonardo. 
 
8.5 - Documentos que Deverão vir fora do Envelope: 
 
8.5.1. Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as 
penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e 
de que cumpre os requisitos de habilitação, conforme anexo deste edital. 
 
8.6 - Disposições Gerais da Habilitação 
 
8.6.1. Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou pelo 
Pregoeiro ou servidor designado para tal, neste último caso os originais deverão ser 
apresentados quando da abertura do envelope de habilitação a fim de comprovar sua 
autenticidade.  
 
8.6.2. A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em 

lei, e também serão verificados por servidores do Município de São Félix de Minas nos 
sítios oficiais dos órgãos emissores, que servirão como forma de autenticação. 
 
8.6.3. Em caso de omissão, o Pregoeiro admitirá como válidos os documentos emitidos a 

menos de 60 (sessenta) dias de sua apresentação, não se enquadrando no prazo de que 
trata este item os documentos cuja validade é indeterminada. 
 
8.6.4. Os licitantes poderão se cadastrar previamente no Município de São Félix de Minas 

e substituir os documentos de habilitação por Certificado de Registro Cadastral - CRC, 
devendo obedecer aos mesmos critérios fixados nos subitens anteriores para tal. 
 
8.6.5. Só será aceito Certificado de Registro Cadastral – CRC emitido pelo Município de 

São Félix de Minas e não será dispensado no ato do credenciamento declaração de 
atendimento de todas as exigências de habilitação constante no edital, assim como 
Declaração de representante do licitante em original. 
 
8.7. Qualificação econômico-financeira: 
 
8.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
 
8.8 - Documentos que deverão vir fora do envelope: 
 
8.8.1. Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as 

penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e 
de que cumpre os requisitos de habilitação, conforme anexo deste edital. 
 
8.9 - Disposições Gerais da Habilitação 
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8.9.1. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para 
a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste edital serão inabilitadas. 
 
8.9.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 
 
8.9.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa 

ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 
do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Publica, caso 
apresente alguma restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal, para a 
devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, negativa. 

 
8.9.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação. 
 
8.9.5. Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será 
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio Pregoeiro, 
na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela 
autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e 
desde que improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais. 
 
8.9.6. Se a licitante desatender as exigências licitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o 
objeto do certame pelo Pregoeiro.  
 
8.9.7. Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada que mencionará as licitantes 
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem 
de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos 
interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio 
e pelo(s) representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão. 
 
8.9.8. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não 
declaradas vencedoras permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até 
que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora, após esse fato, ficarão por 
20 (vinte) dias correntes à disposição das licitantes interessadas, findo esse prazo, sem 
que sejam retirados, serão destruídos. 
 
8.9.9. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua 

interposição, será feita pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à licitante 
declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a autoridade competente 
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da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, para homologação do certame e decisão 
quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os autos serão 
encaminhados à assessoria jurídica para apreciação e parecer, na sequência serão 
devolvidos à Pregoeira, e em caso do não provimento, adjudicação do objeto da licitação 
à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à contratação. 
 
8.9.10. A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida 
em lei, e também serão verificados por servidores do Município de São Félix de Minas nos 
sítios oficiais dos órgãos emissores, que servirão como forma de autenticação. 
 
8.9.11. Em caso de omissão, o Pregoeiro admitirá como válidos os documentos emitidos 

a menos de 60 (sessenta) dias de sua apresentação, não se enquadrando no prazo de 
que trata este item os documentos cuja validade é indeterminada. 
 
9 - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
9.1 . No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de 
todas as licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao 
ato, o Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá os documentos 
abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não 
previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das licitantes: 
 
9.1.1. O credenciamento do representante da empresa, juntamente com os documentos 

pessoais do mesmo e no caso de credenciamento por instrumento particular de 
procuração, com firma reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários da empresa 
proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato 
social, extrato consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam 
expressos os poderes para exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 
 
9.1.2 . Os envelopes de nº 01 – Proposta e nº 02 – Habilitação devidamente identificados 
e lacrados. 
 
9.1.3 . A Declaração que atende as condições de habilitação; 
 
9.1.4. declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte 
(para as licitantes que assim se enquadrarem), conforme modelo constante deste edital. 
 
9.2. Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o 

Pregoeiro comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão 
admitidas novas licitantes ao certame. 
 
9.3. Encerrada a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro 

concluirá o exame dos documentos de credenciamento dos representantes das licitantes, 
tal como previsto neste edital. 
 
9.4. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de 

credenciamento dos representantes das licitantes, ao Pregoeiro promoverá a abertura dos 
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envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas 
folhas. 
 
9.5. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
10 - JULGAMENTO 
 
10.1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas 

e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do Menor 
preço global. 
 
10.1.1. O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope n°. 01 – Proposta, julgando-as e 

classificando-as pelo Menor preço global. 
 
10.1.2. Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta 
de preços; quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante desejar efetuar ligações para 
consulta de preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o 
mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances. 
 
10.1.2.1. Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de 

negociação caso o preço do licitante não esteja compatível com o preço médio obtido na 
consulta ao mercado, quando este tiver interesse em cobrir o preço apurado na pesquisa 
de mercado. 
 
10.1.2.2. A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos 
apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante classificada em 
primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente 
Edital. 
 
10.2.  Etapa de Classificação de Preços: 

 
10.2.1. Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes. 
 
10.2.2. O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 

propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos 
valores ofertados. 
 
10.2.3. O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de 

todas as licitantes. 
 
10.2.4. O Pregoeiro classificará a proposta de menor preço global, e aquelas licitantes 
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez 
por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances 
verbais. 
 
10.2.5. Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas 

condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
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acima da de menor preço, até o máximo 03 (três), para que seus autores participem dos 
lances verbais. 
 
10.2.6. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem 

propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, onde o Pregoeiro 
convidará individualmente os licitantes classificados de forma sequencial a apresentar 
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço. 
 
10.2.7. O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os 

lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta 
escritas classificada como menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem 
decrescente de valor. 
 
10.2.8. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço global e a 
documentação de habilitação será aberta após a realização de lances do item previsto 
neste edital. 
 
10.2.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais 
para o item, ficando sua última proposta registrada para classificação, na final da etapa 
competitiva. 
10.2.10. Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre 

a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 

10.2.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o 

Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo 
motivada e expressamente a respeito. 
 
10.2.12 Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 
a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital. 
 
10.2.13. Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.12, o Pregoeiro poderá 

negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor 
preço para a administração. 
 
10.2.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 

desistente ás sanções administrativas constantes deste Edital. 
 
10.2.15. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou fornecimento dos 
seerviços condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não 
previstos neste Pregão; 
 
11 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
11.1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer 
licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro 
em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias 
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úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em 
igual numero de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos.  
 
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da 
sessão do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto 
da licitação pelo Pregoeiro à licitante vencedora. 
 
11.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 
11.4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados na Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, na Rua Frei Inocêncio, 236 - 
centro, na sala da Comissão Permanente de Licitação. 
 
11.5. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as 
licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, 
expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da 
sessão. 
 
11.5.1 Também serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente 

apresentadas. 
 
 
12 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
 
12.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura e a 

licitante vencedora, serão formalizadas através do Contrato, observando-se as condições 
estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante 
vencedor. 
 
12.2. O Município convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, 
que deverá comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir 
da convocação. 
 
12.3. O prazo estipulado no subitem 12.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura. 
 
12.4. O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e 
condições estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subsequentes e a qualificação 
dos licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma 
licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
 
12.5. O prazo do contrato será da data da assinatura até 31 de dezembro de 2022, 

podendo ser prorrogado desde que haja interesse entre as partes e nos termos da Lei 
8.666/93. 
 
13 – DO PREÇO E DO REAJUSTE 
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13.1. Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade as regras deste 

edital, fixo e irreajustável. 
 
13.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o desequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no art. 65, alínea “d” da Lei 
8.666/93. 
 
13.3. No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá 

solicitar formalmente ao Município de São Félix de Minas, devidamente acompanhada de 
documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que o mesmo será 
encaminhado à controladoria e a assessoria jurídica do município para o devido parecer. 
 

14 - RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 
 

14.1. Os recursos orçamentários para custear a despesa estão devidamente previstos no 

orçamento municipal, conforme dotação exposta abaixo: 

Ficha 
Crédito  

Orçamentário 
Especificação Fonte Recurso 

54 202021.0412211142.007.33903900000 
Manutenção da Secretaria Municipal 

de Administração e Governo 
100 

Recursos Não Vinculados de 
Impostos 

132 207071.0618111152.022.33903900000 
Manutenção de Convênio com a 

Polícia Militar 
100 

Recursos Não Vinculados de 
Impostos 

441 213223.0824411112.217.33903900000 
Manutenção e Estruturaçãodo 

Conselho Tutelar 
100 

Recursos Não Vinculados de 

Impostos 

143 208041.1212211112.024.33903900000 
Manutenção dos Serviços 

Educacionais 
101 

Receita e Impostos de 
Transferências de Impostos  

Vinculados a Educação 

156 208083.1236111112.027.33903900000 Manutenção do Ensino Fundamental 101 

Receita de Impostos de 

Transferências de Impostos  
Vinculados a Educação 

190  209051.10112211112.036.33903900000 
Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoa Jurídica 
102 

Receita de Impostos de 

Transferências de Impostos  
Vinculados a Saúde 

250 209084.103011111.244.33903900000 
Manutenção dos Serviços e ações da 

Atenção Básica 
102 

Receita de Impostos de 

Transferências de Impostos  
Vinculados a Saúde 

209 209084.1030111112.225.33903900000 
Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
159 

Transf.de Recursos do SUS – 

Bloco de Manutenção das 
Ações e Serviços Públicos de 
Saúde 

431 213223.0824411112.050. 33903900000 
Manutenção do Centro de Referência 
da Assistência Social - CRAS 

100 
Recursos Não Vinculados de 
Impostos 

 
 
15 - FORNECIMENTO / ENTREGA 
 

15.1. A empresa licitante vencedoras do processo licitatório deverá efetuar a prestação 

dos serviços ao Município ou aos Interessados, na forma, quantidades e prazos 
acordados no(s) Contrato(s), não podendo ultrapassar os prazos limites estabelecidos no 
Termo de Referência deste Edital. 
 
15.2. O prazo a que se refere o subitem 15.1 iniciar-se-á após a assinatura do citado 
Contrato.  
 
15.3. Entrega/Instalação dos links, esse será recebido: 
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I.Provisoriamente – pelo Município ou pelos Interessados, conforme o caso, para efeito de 
posterior verificação da conformidade dos links com a especificação e na forma 
estabelecida no Termo de Referência; 
 
II.Definitivamente – pelo Município ou pelos Interessados, conforme o caso, após a 
verificação da qualidade e quantidade dos links e consequente aceitação, o qual se dará 
mediante recibo (atesto) aposto no próprio documento de cobrança, ou por meio de termo 
de recebimento, e na forma estabelecida no Termo de Referência. 
 
III. A entrega/Instalação do objeto deste Edital, deverá ser feita em sua totalidade, sob a 
fiscalização do gestor do contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias, contados da data da 
assinatura do contrato. 
 
15.4. Fica assegurado ao Município e/ou aos Interessados, o direito de rejeitar, no todo ou 
em parte, os links instalados em desacordo com as especificações exigidas no Edital e 
seus anexos, ficando a empresa licitante vencedora obrigada a substituir e/ou reparar os 
itens irregulares no prazo de até 02 (dois) dias. 
 
15.5. O licitante vencedor se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, as partes do objeto desta contratação em que se verificarem vícios, 
defeitos, ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos 
fornecimentos, na forma estabelecida no Termo de Referência. 
 
15.6.  A instalação do objeto licitado se dará na sede do Município, por conta da empresa 
vencedora desta Licitação, diretamente nos locais indicados pelo Setor de Compras. 
 
15.7. Além da instalação ser no local designado pelo Município, deverá a licitante 

vencedora, comprometer-se, integralmente com eventuais danos causados aos 
equipamentos na instalação e transporte. 
 
16 - PAGAMENTO 
 
16.1. A condição de pagamento pela execução do objeto da presente licitação será 
mensal, sendo o pagamento efetuado até o 30 (trinta) dias do mês subsequente à 
prestação de serviços através de depósito bancário, que será realizado pelo Setor de 
Finanças desta Prefeitura. 
 
16.2. Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar nota fiscal/fatura, de 
acordo com a Nota de Empenho, indicando os serviços, quantidade, preço unitário e 
preço total, de acordo com o contrato.  
 
16.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou 
correção monetária.  
 
16.4. O pagamento somente será realizado após a comprovação de regularidade da 

documentação obrigatória da licitante vencedora, por meio de consulta “on-line” feita pela 
Secretaria Municipal de Administração e Governo, ou mediante a apresentação da 
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documentação obrigatória (Prova de Regularidade Junto ao FGTS e INSS), devidamente 
atualizada. 
 
16.5. Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou 

prestação de serviços em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei nº. 9.430, de 
27.12.96. As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, 
desde que apresentem Declaração na forma do Anexo VI da IN SRF nº. 306 de 12 de 
março de 2003.  
 
16.6. Para execução do objeto desta licitação, o adjudicatário atenderá o seguinte: Os 
serviços serão executados de acordo com as necessidades das Secretarias, após 
autorização das mesmas. 
 
16.7. As despesas diretas e indiretas, inclusive frete e impostos atualmente devidos por lei 
correrá por conta do adjudicatário. 
 
17 - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
17.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 

CONTRATADA: 
 

17.1.1. Entregar os serviços em conformidade com o objeto, exatamente com as 
características das especificações estabelecidas no Termo de Referência. 
 
17.1.2. Comunicar, por escrito e imediatamente, ao gestor do contrato, qualquer motivo 

que impossibilite a prestação de serviços, nas condições pactuadas; 
 
17.1.3. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pela Contratante referente à forma de fornecimento do objeto e sua 
instalação; 
 
17.1.4.  Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação; 
 
17.1.5. Cumprir com o prazo de entrega determinado no Termo de Referência; 
 
17.1.6. Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto, com a devida 
instalação; 
 
17.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 

CONTRATANTE. 
 
17.2.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 
 
17.2.2. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste Contrato. 
 
17.2.3. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
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17.2.4. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 
 
17.3. Responder por danos e desaparecimentos de bens patrimoniais e avarias que 

venham a ser causados por seus empregados ou prepostos ao Município ou a terceiros, 
de acordo com o art. 701 da Lei Federal nº. 8.666/93; 
 
18 - PENALIDADES 
 
18.1. Nos termos do art. 86 da Lei no 8.666/93 fica estipulado o percentual de 0,5% (meio 
por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso 
injustificado no fornecimento do objeto deste Pregão, até o limite de 10% (dez porcento) 
do valor empenhado.  
 
18.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 

de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93: 
 

18.2.1.Advertência;  
 
18.2.2.Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
 
18.2.3.Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 
 
18.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
18.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, 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, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital 
e no contrato e das demais cominações legais. 
 
18.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 
fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da 
Administração no sentido da aplicação da pena.  
 
18.5. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 

conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo Município no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado 
judicialmente.  
 
                                                        
1Lei Federal nº. 8666/93 
Art. 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado.  
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19 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
19.1. Qualquer pessoa física ou jurídica é parte legítima para solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar este edital, desde que encaminhada com antecedência de até 
02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas; 
 
19.2. Caberá à Comissão Permanente de Licitação, com auxílio da Assessoria Jurídica 
(que aprovou o Edital2) decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, contadas da data do recebimento da petição; 
 
19.2.1.a impugnação só será considerada procedente quando na sua formalização conter, 

no mínimo: 
19.2.1.1.motivos que levaram impugnar o ato convocatório; 
19.2.1.2.finalidade que se busca com a prática do ato; 
19.2.1.3.fundamentação legal e as regras que foram desobedecidas. 

 
19.3.Quando acolhida a petição contra o ato convocatório(edital), será designada nova 

data para a realização das sessões nele previstas; 
 
19.4.Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a municipalidade o 
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista para a 
abertura dos envelopes “proposta” e “documentação de habilitação”, apontando as falhas 
ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso; 
 
19.5.A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação deverá ser 
comunicada ao Pregoeiro para ter ciência do ocorrido; 
 
19.6.A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, caso a decisão 
sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada para o recebimento e abertura 
dos envelopes “proposta” e “documentação de habilitação”. 

 
20 - CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE 
 
20.1. Independentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, farão parte do 
futuro Contrato que vier a ser assinado, todas as condições estabelecidas no presente 
Edital e seus Anexos, na Proposta de Preços da Licitante Vencedora e na Nota de 
Empenho. 
 
20.2. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do 

cadastro não estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor deverá apresentar 
novas certidões com datas atualizadas. 
 
22 - VIGÊNCIA 
 
                                                        
2Lei Federal nº. 8.666/93 
Art. 38. (...). 
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem 
ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. 
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22.1. O contrato decorrente deste certame vigorará a partir da data de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado nos termos do inciso IV do art. 57 da 
lei 8.666/93. 
  
23 - CANCELAMENTO DO CONTRATO. 
 
23.1. O Fornecedor terá o seu contrato cancelado: 
 
23.1.1 A pedido, quando: 

 
23.1.1.1. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do contrato, por 

ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
 
23.1.1.2. o seu preço se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material/produto. 
 
23.1.2 Por iniciativa do Município, quando: 

 
23.1.2.1. o Fornecedor não aceitar reduzir o preço, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 
 
23.1.2.2. o Fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação; 
 
23.1.2.3  por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
 
23.1.2.4 o Fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 
pedidos decorrentes do Contrato; 
 
23.1.2.5. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas no Contrato, ou nos pedidos dela decorrentes. 
 
23.2. O cancelamento do contrato, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente 
do Município. 
 
24 - FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
24.1. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de 
todos os serviços, na pessoa da Secretária Municipal de Administração e Governo, à 
Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, 
diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: 
 
24.1.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como substituição dos equipamentos da 
Contratada que estiver apresentando problemas consecutivos, a seu exclusivo critério; 
 
24.1.2. Solicitar à Contratada a substituição de qualquer produto, material, utensílio ou 

equipamento, de cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, 
equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam as necessidades; 
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24.1.3. Manutenção do equipamento a ser realizada por profissionais especializados para 

serviços de apoio preventivo e corretivo, solucionando eventuais problemas no prazo de 
12 (doze) horas, após o chamado técnico, inclusive com troca de peças; 
 
24.1.4. Substituição a cada 12 (doze) meses de contrato dos equipamentos locados, 

sendo que, os mesmos deverão ser substituídos por equipamentos novos com as 
mesmas funcionalidades dos equipamentos fornecidos no início do contrato. 
 
24.1.5. As ocorrências e as deficiências verificadas na fiscalização da execução contratual 
serão registradas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
 
25 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
25.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses públicos e o 
da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação. 
 
25.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e 
as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste 
pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do mesmo, 
bem como a finalidade e a segurança da futura contratação. 
 
25.3. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 
do processo. 
 
25.4.  Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital, e 
a homologação do resultado desta licitação não implicarão em direito à contratação. 
 
25.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-

se o do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente normal na Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 
 
25.6. O Prefeito do Município de São Félix de Minas poderá revogar a presente licitação 
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da lei n° 
8.666/93. 
 
25.7. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização 
do pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não prejudicar a formulação das propostas. 
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25.8. Fica eleito o Foro da Comarca de Mantena - MG, para dirimir quaisquer litígios 
oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, 
por mais privilegiado que seja. 
 
25.9. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará 
esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário 
anteriormente estabelecido. 
 
25.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 

 
25.11. Fazem partes integrantes deste edital: 
Anexo I – Descrição do Objeto; 
 
Anexo II – Modelo Padrão de Proposta; 
 
Anexo III – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos de Habilitação e Contratação 
e de Cumprimentos dos Requisitos de Habilitação; 
 
Anexo IV – Declaração de não Emprego a Menor de Idade; 

 
Anexo V – Modelo de Credenciamento; 

 
Anexo VI – Minuta de Contrato Administrativo; 

 
Anexo VII – Termo de Referência; 

 
Anexo VIII – Certificado de Vistoria Técnica - Facultativo; 

 
Anexo IX – Projeto Básico. 

 
 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas – MG, 27 de janeiro de 2022. 
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ANEXO I 
 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços de acesso à 
Internet, com fornecimento e suporte técnico, para atender as repartições públicas 
municipais de São Félix de Minas, sendo: Prefeitura Municipal SEDE 60MB/s, Secretaria 
Municipal de Educação 20MB/s, Escola Municipal Professor Antônio Pascoal 40MB/s, 
Secretaria Municipal de Saúde 20MB/s, Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil – UAI 
20MB/s, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 20MB/s, Unidade Básica de Saúde – 
UBS Centro 40MB/s, Unidade Básica de Saúde – UBS Planalto 40MB/s, Centro de 
Especialidades Odontológicas – CEO 20MB/s, Polícia Militar 20MB/s, Ponto Público 
20MB/s, Centro de Referência Assistência Social – CRAS 20MB/s, Conselho Tutelar 
20MB/s,  Academia de Saúde 10MB/s e Biblioteca Pública 10MB/s. 

 

ITEM OBJETO DOS SERVIÇOS QTDE 

MÉDIA  

VALOR MÉDIO 
MENSAL 

VALOR MÉDIO 
TOTAL (11 MESES) 

1 
Prefeitura Municipal de São Felix de Minas(sede) – 
Endereço; Av. Frei Inocêncio, nº 236, Centro, São Felix 
de Minas/60 MBS. 

11 MESES 1.220,00 13.420,00 

2 
Secretaria de Educação – Endereço; Rua Adolfo 
Ferreira Pinto, nº 16, Centro, São Felix de 
Minas/20MBS. 

11 MESES 406,67 4.407,33 

3 
Escola Municipal Antônio Pascoal – Endereço; 
Antônio Rodrigues Campos, nº 13, Centro, São Felix 
de Minas/40 MBS. 

11 MESES 813,33 8.946,67 

4 
Secretaria de Saúde – Endereço; Rua Juarez Ribeiro 
Portes, nº 91, Centro, São Felix de Minas/20MBS. 

11 MESES 406,67 4.407,33 

5 
UAI – Endereço; Antônio Pomarolli, nº 727, Centro, 
São Felix de Minas/20MBS. 

11 MESES 406,67 4.407,33 

6 
CAPS – Endereço; Praça dos Agricultores, nº s/n, 
Centro, São Felix de Minas/20MBS. 

11 MESES 406,67 4.407,33 

7 
Delegacia – Endereço; Juarez Ribeiro Portes, nº 91, 
Centro, São Felix de Minas/20MBS. 

11 MESES 406,67 4.407,33 

8 
CEO – Endereço; Juarez Ribeiro Portes, nº 142, 
Centro, São Felix de Minas/20MBS. 

11 MESES 406,67 4.407,33 

9 
Unidade Básica de Saúde (Centro) – Endereço; 
Juarez Ribeiro Portes, nº 106, Centro, São Felix de 
Minas/40MBS. 

11 MESES 813,33 8.946,67 

10 
Unidade Básica de Saúde (Planalto) – Endereço; Av. 
Vinte de Julho, nº 13, Planalto, São Felix de 
Minas/40MBS. 

11 MESES 813,33 8.946,67 

11 
Conselho Tutelar – Endereço; Av. Frei Inocêncio, nº 
236, Centro, São Felix de Minas. /20MBS. 

11 MESES 406,67 4.407,33 

12 
CRAS – Endereço; João de Deus, nº 22, Centro, São 
Felix de Minas/20MBS. 

11 MESES 406,67 4.407,33 

13 
Ponto Publico – Endereço; Praça da Biblia, Centro, 
São Felix de Minas/20MBS. 

11 MESES 406,67 4.407,33 

14 
Academia de Saúde – Beco Antonio Rosa, Centro, 
São Felix de Minas/10MBS. 

11 MESES 203,33 2.236,67 

15 
Biblioteca Publica – Endereço; Maximiano de Brito, 
nº 41, Centro, São Felix de Minas/10MBS. 

11 MESES 203,33 2.236,67 

     VALOR TOTAL: R$ 84.993,33 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 02/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2022 

 

ITEM 
QTD DE 
MEGAS 

OBJETO DOS SERVIÇOS UNID. QTDE 
 VALOR 

MENSAL 
(R$) 

VALOR 
ANUAL (R$) 

1 
60 

MBS 

Prefeitura Municipal de São Felix de 
Minas(sede) – Endereço; Av. Frei 
Inocêncio, nº 236, Centro, São Felix de 
Minas. 
 

MESES 11   

2 
20 

MBS 

Secretaria de Educação – Endereço; 
Rua Adolfo Ferreira Pinto, nº 16, Centro, 
São Felix de Minas. 
 

MESES 11   

3 
40 

MBS 

Escola Municipal Antônio Pascoal – 
Endereço; Antônio Rodrigues Campos, nº 
13, Centro, São Felix de Minas. 
 

MESES 11   

4 
20 

MBS 

Secretaria de Saúde – Endereço; Rua 
Juarez Ribeiro Portes, nº 91, Centro, São 
Felix de Minas. 
 

MESES 11   

5 
20 

MBS 

UAI – Endereço; Antônio Pomarolli, nº 
727, Centro, São Felix de Minas. 
 

MESES 11   

6 
20 

MBS 

CAPS – Endereço; Praça dos 
Agricultores, nº s/n, Centro, São Felix de 
Minas. 
 

MESES 11   

7 
20 

MBS 

Delegacia – Endereço; Juarez Ribeiro 
Portes, nº 91, Centro, São Felix de Minas. 
 

MESES 11   

8 
20 

MBS 

CEO – Endereço; Juarez Ribeiro Portes, 
nº 142, Centro, São Felix de Minas. 
 

MESES 11   

9 
40 

MBS 

Unidade Básica de Saúde (Centro) – 
Endereço; Juarez Ribeiro Portes, nº 106, 
Centro, São Felix de Minas. 

MESES 11   

10 
40 

MBS 

Unidade Básica de Saúde (Planalto) – 
Endereço; Av. Vinte de Julho, nº 13, 
Planalto, São Felix de Minas. 
 

MESES 11   

11 
20 

MBS 

Concelho Tutelar – Endereço; Av. Frei 
Inocêncio, nº 236, Centro, São Felix de 
Minas. 

MESES 11   

12 
20 

MBS 
CRAS – Endereço; João de Deus, nº 22, 
Centro, São Felix de Minas. 

MESES 11   

13 
20 

MBS 

Ponto Publico – Endereço; Praça da 
Biblia, Centro, São Felix de Minas. 
 

MESES 11   

14 
10            

MBS 
Academia de Saúde – Beco Antonio 
Rosa, Centro, São Felix de Minas. 

MESES 11   
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15 
10            

MBS 

Biblioteca Publica – Endereço; 
Maximiano de Brito, nº 41, Centro, São 
Felix de Minas. 

MESES 11   

Valor Total:  

 

 
 

OBSERVAÇÕES: 

 Considerando que a instalação do equipamento é uma atividade complexa e especializada, com utilização de 
ferramentas diversas, aparelhos computadorizados, faz-se necessária além do fornecimento a instalação e 
teste dos mesmos; 

 Os aparelhos e os serviços devem apresentar no mínimo 01 (um) ano de garantia, quanto a problemas de 
instalação, pelo fabricante ou através de sua rede de assistência técnica autorizada, exceto fenômenos 
naturais. 

 
VALOR POR EXTENSO: __________________________________________________ 
 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias. 
 
Declarações: A empresa acima nomeada declara, sob as penas da Lei, que: 

 Submete-se a todas as condições do Edital de Pregão Presencial Nº: 01/2022 e seus respectivos 
anexos; 

 Está ciente das obrigações que irá assumir caso seja vencedora da licitação. 

 Os serviços serão realizados na sede do Município contratante. 
 
 

_______________, _____ de _____________ de 2022. 
 
 
 
 
 

____________________________ 
 

Carimbo CNPJ/MF 
Assinatura e identificação do Representante Legal 
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ANEXO III 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E DE CUMPRIMENTO 
DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
A empresa _______________, inscrita no CNPJ ou CPF sob 

on°________________________, com sede (endereço completo da sede da empresa ou 

do licitante – pessoa física) declara, sob as penas da lei, que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e que CUMPRE todos os requisitos 

habilitatórios no Pregão Presencial Nº: 01/2022 do Município de São Félix de Minas, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes. 

 
 
 

____________, ______ de _____________ de 2022. 
 
 
 

 
(nome completo do representante da empresa ou proprietário, n° da C.I.) 

 (assinatura) 
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ANEXO IV 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº: 02/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2022 

 
(Papel timbrado da empresa) 

 
DECLARAÇÃO 

 
Declaração de Atendimento ao Art. 27, V da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

  
 

...................................................., inscrito no CNPJ n° .............................., por intermédio 

de seu representante legal o (a) Sr (a).............................., portador (a) da Carteira de 

Identidade n° .............................., e do CPF n° ..................................., DECLARA, para 

fins do dispostos no inc. V do art. 27 da Lei n° 8.666, 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 16 (dezesseis) anos. 

 
Ressalva; emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (  ). 
 
 
 
___________________, ____de ________ de 2022. 
 

 
 
 

(Representante Legal) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO V 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº: 01/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2022 

 
CREDENCIAMENTO 

 
PROCURAÇÃO 

 
A ____________(nome da proponente)__________, CNPJ nº ____________, com sede à 

_______________, nº ___, Bairro ________, cidade __________, neste ato representada 

pelo (s) (sócios ou diretores com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, 

estado civil, profissão e endereço), nomeia e constitui seu Procurador o Senhor (nome, 

RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplo poderes 

para, junto ao Município de São Félix de Minas, praticar os atos necessários com vistas à 

participação do outorgante no Processo Licitatório Nº: 01/2022, na Modalidade Pregão 

Presencial Nº: 01/2022, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, 

ainda, poderes especiais para desistir de recursos, apresentar lances verbais, negociar 

preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou 

acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou 

sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso. 

 
 

______________, ___ de _________ de _____. 
 
 
 
 
 

(Reconhecer firma) 
 
 
 
 
 
* Este documento deverá ser apresentado o Pregoeiro no momento do Credenciamento, 
acompanhado do ato constitutivo e documento de identidade. 
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ANEXO VI 
 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 
Processo Licitatório Nº: 02/2022 
Pregão Presencial Nº: 01/2022 
Termo de Contrato Administrativo Nº:______/2022 
 

MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM ______________________E A 
EMPRESA _______________________, PARA OS 
FINS QUE SE ESPECIFICA.  

 
O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS- MG, Estado de Minas Gerais, CNPJ: 
01.613.121/0001-71, Rua Frei Inocêncio, 236, centro, São Félix de Minas/MG, neste ato 
representado pelo Prefeito Sr. Marcos Alexandre Gonçalves Sordine brasileiro, casado, 
portador da Carteira de Identidade _________, CPF: ___________, residente e domiciado 
neste município, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a 
empresa ________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº __________________, 
localizada na(o) _________________________________, neste ato representada pelo seu 
________________, Sr. ___________________, portador da Carteira de Identidade nº 
__________________, expedida pela _____, CPF nº ______________, doravante 
denominada CONTRATADA, e de acordo com o constante no Processo Licitatório Nº: 
02/2022, referente ao Pregão Presencial Nº: 01/2022, resolvem celebrar o presente Contrato, 
em conformidade com o disposto na Lei nº 10.520/2002, na Lei 8.666/1993, no Decreto 
Municipal que regulamenta o Pregão Presencial no âmbito municipal, nas demais legislações 
pertinentes, em suas alterações posteriores, ou em outros dispositivos legais que vierem a 
substituí-los, que as partes se sujeitam a cumprir, mediante as cláusulas e condições 
estabelecidas a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - Contratação de empresa especializada visando a 
prestação de serviços de acesso à Internet, com fornecimento e suporte técnico, para 
atender as repartições públicas municipais de São Félix de Minas, sendo: Prefeitura 
Municipal SEDE 60MB/s, Secretaria Municipal de Educação 20MB/s, Escola Municipal 
Professor Antônio Pascoal 40MB/s, Secretaria Municipal de Saúde 20MB/s, Unidade de 
Acolhimento Infanto-Juvenil – UAI 20MB/s, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 
20MB/s, Unidade Básica de Saúde – UBS Centro 40MB/s, Unidade Básica de Saúde – 
UBS Planalto 40MB/s, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO 20MB/s, Polícia 
Militar 20MB/s, Ponto Público 20MB/s, Centro de Referência Assistência Social – CRAS 
20MB/s, Conselho Tutelar 20MB/s,  Academia de Saúde 10MB/s e Biblioteca Pública 
10MB/s. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO - O 
acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a conferência 
dos serviços prestados, serão realizados pela administração através da Secretária Municipal 
de Administração e Governo. 
 
2.1. A gestora do contrato expedirá atestado de inspeção dos serviços prestados, que servirá 
como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá 
documento indispensável para a liquidação da despesa liberação dos pagamentos.  
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2.2. A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização 
deste Contrato pela Administração, bem como permitir o acesso a informações consideradas 
necessárias pela Prefeitura Municipal de São Félix de Minas. 
 
2.3. O gestor do contrato será o Responsável por todo o relacionamento com a 
CONTRATADA, não se responsabilizando a Administração por contatos realizados com 
setores ou pessoas não autorizadas. 
 
2.4. O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações 
decorrentes deste Contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS - São condições gerais deste 
Contrato: 
 
3.1. Este Contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de 
direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, 
todos da Lei nº 8.666/93. 
 
3.2. Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, somente poderá ser 
subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, ou ser executado em associação 
da CONTRATADA com terceiros, com autorização prévia da ADMINISTRAÇÃO, por escrito, 
sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual. 
 
3.3. Este Contrato não poderá ser utilizado, sem prévia e expressa autorização da 
ADMINISTRAÇÃO, em operações financeiras ou como caução/garantia em contrato ou outro 
tipo de obrigação, sob pena de sanção, inclusive rescisão contratual. 
 
3.4. Operações de reorganização empresarial tais como fusão, cisão e incorporação, deverão 

ser comunicadas à ADMINISTRAÇÃO para sua análise e aprovação e, na hipótese de restar 
caracterizada a frustração das regras disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão do 
Contrato. 
 
3.5. ADMINISTRAÇÃO e a CONTRATADA poderão restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d” e §8º, da Lei nº 8.666/93, 
por repactuação precedida de cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição 
dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo 
como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral. 
 
3.6. A ADMINISTRAÇÃO reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto 
implique alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 
8.666/93. 
 
3.7. O objeto deste Contrato será executado dentro do melhor padrão de qualidade e 
confiabilidade, respeitadas as normas legais e técnicas a ele pertinentes. 
 
3.8. A ADMINISTRAÇÃO reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer produto 
ou serviço em desacordo com o previsto neste Contrato, ou em desconformidade com as 
normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos do 
previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, assim como aplicar o disposto no 
inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções previstas neste 
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instrumento. 
 
3.9.  Qualquer tolerância por parte da ADMINISTRAÇÃO, no que tange ao cumprimento das 
obrigações ora assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em 
alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as 
cláusulas deste Contrato e podendo a ADMINISTRAÇÃO exigir o seu cumprimento a 
qualquer tempo. 
 
3.10. Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de 
responsabilidade entre a ADMINISTRAÇÃO e os agentes, prepostos, empregados ou demais 
pessoas da CONTRATADA designadas para a execução do seu objeto, sendo a 
CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das 
relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação 
pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra. 
 
3.11. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer 
encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, 
direta ou indiretamente, à ADMINISTRAÇÃO, seus servidores ou terceiros, produzidos em 
decorrência da execução do objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo, 
resguardando-se à ADMINISTRAÇÃO o direito de regresso na hipótese de ser compelido a 
responder por tais danos ou prejuízos. 
 
3.12. A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, 
informações e documentos fornecidos pela ADMINISTRAÇÃO ou obtidos em razão da 
execução do objeto contratual, sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, 
durante a vigência deste Contrato e mesmo após o seu término. 
 
3.13. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou 
elaborados pela CONTRATADA durante a execução do objeto deste Contrato serão de 
exclusiva propriedade da ADMINISTRAÇÃO, não podendo ser utilizados, divulgados, 
reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização 
desta, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, nos termos da legislação 
pátria vigente. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE POR DANOS – A CONTRATADA 
responderá por todo e qualquer dano provocado à ADMINISTRAÇÃO, seus servidores ou 
terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser 
excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pela 
ADMINISTRAÇÃO, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem 
prejuízo das multas e demais penalidades previstas no presente Contrato. 
 
4.1. Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, 
obrigação ou prejuízo que venha a ser suportado pela ADMINISTRAÇÃO, decorrentes do não 
cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pela CONTRATADA, de obrigações a ela 
atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, incluindo, mas não se limitando, 
pagamentos ou ressarcimentos efetuados pela ADMINISTRAÇÃO a terceiros, multas, 
penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e 
outros. 
 
4.2. Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de 

obrigações definidas contratualmente como de responsabilidade da CONTRATADA for 
apresentada ou chegar ao conhecimento da ADMINISTRAÇÃO, esta comunicará a 
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CONTRATADA por escrito para que tome as providências necessárias à sua solução, 
diretamente, quando possível, a qual ficará obrigada a entregar à ADMINISTRAÇÃO a devida 
comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que 
entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinado. As providências 
administrativas ou judiciais tomadas pela CONTRATADA não a eximem das 
responsabilidades assumidas perante a ADMINISTRAÇÃO, nos termos desta cláusula. 
 
4.3. Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser 
exigidas da ADMINISTRAÇÃO, nos termos desta cláusula, deverão ser pagas pela 
CONTRATADA, independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de 
ressarcimento à ADMINISTRAÇÃO, mediante a adoção das seguintes providências: 
- dedução de créditos da CONTRATADA;  
- medida judicial apropriada, a critério da ADMINISTRAÇÃO.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA – Compete 
exclusivamente à CONTRATADA, na consecução do objeto deste Contrato, observar as 
normas que integram o regime jurídico da relação trabalhista celetista, em especial a 
Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, legislação complementar, normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e dispositivos contidos nas Convenções 
Coletivas de Trabalho das categorias envolvidas na execução dos serviços. 
 
5.1. A CONTRATADA obriga-se a responder por todas e quaisquer ações judiciais, 
reivindicações ou reclamações de seus empregados, sendo, em quaisquer circunstâncias, 
considerado como exclusivo empregador e único responsável por qualquer ônus que a 
ADMINISTRAÇÃO venha a arcar, em qualquer época, decorrente de tais ações, 
reivindicações ou reclamações. 
 
5.2. Fica a CONTRATADA obrigada a comunicar à ADMINISTRAÇÃO, no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas após o recebimento da notificação/citação, qualquer reclamação trabalhista 
ajuizada por seus empregados e relacionada a serviços prestados na ADMINISTRAÇÃO. 
 
5.3. Vindo a ADMINISTRAÇÃO a responder por qualquer ação ou reclamação proposta por 
empregados da CONTRATADA, pessoas a seu serviço ou qualquer terceiro, estará 
expressamente autorizado a, mediante simples comunicação escrita, reter e utilizar os 
créditos de titularidade da CONTRATADA, até o montante necessário para o ressarcimento 
integral da obrigação exigida, incluindo custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS LICENÇAS DOS ACESSOS A INTERNET – O contrato será na 
modalidade cessão do direito de uso da disponibilização dos acessos especificados e dará 
direito à utilização de todas as ferramentas constantes da proposta da CONTRATADA. 
 
6.1. Os serviços de garantia ofertados, por meio do suporte técnico, da manutenção e da 
atualização de versões conterão todos os objetos deste instrumento. 
 
6.2. A ADMINISTRAÇÃO não poderá comercializar ou ceder o sistema para terceiros, 
permanecendo inalterada em razão desse contrato, a titularidade da propriedade intelectual 
do sistema. 
 
6.3. A CONTRATADA tem o direito de utilizar todos os métodos de construção, projetos, 

sistemas e outras propriedades intelectuais protegidas ou não, necessárias à completa 
disponibilização do acesso a internet, estendendo tal direito à ADMINISTRAÇÃO para fins de 
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subsequentes operações do sistema. 
 
6.4. Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, todo e qualquer ônus, custo ou 
despesa com o pagamento de royalties, direitos autorais ou qualquer outro em virtude do uso 
de processo sigiloso ou invenção, patenteada ou não, relativa a artigo, dispositivo ou 
equipamento, métodos de construção, inclusive componentes desenvolvidos por terceiros, ou 
pela própria CONTRATADA, utilizados na execução do sistema, comprometendo-se a 
CONTRATADA a isentar a ADMINISTRAÇÃO, seus dirigentes, servidores ou prepostos, de 
responsabilidade de qualquer natureza ou espécie com relação aos referidos ônus, custos e 
despesas, ainda que apurados ou cobrados após o término do Contrato. 
 
6.5. A ADMINISTRAÇÃO deverá ser ressarcida, pela CONTRATADA, integralmente, por toda 
e qualquer perda ou dano que venha sofrer, mesmo em procedimento judicial que o condene, 
em razão da violação de propriedade intelectual empregada direta ou indiretamente na 
execução do sistema, ou na subsequente operação ou manutenção. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO – O sistema licenciado deverá 
ser aderente às rotinas atuais da ADMINISTRAÇÃO. 
 
7.1. O sistema licenciado e os serviços prestados pela CONTRATADA deverão estar de 

acordo com as especificações técnicas, características, condições, objetivos estabelecidos, 
prazos definidos e demais elementos informadores que integram o Edital, Termo de 
Referência e seus Anexos. 
 
7.2. A implantação e a configuração dos ambientes tecnológicos e operacionais ficarão a 
cargo da CONTRATADA, mediante acompanhamento de servidores designados pela 
ADMINISTRAÇÃO. 
 
7.3. Uma equipe da CONTRATADA deverá monitorar os níveis de utilização e desempenho 
do sistema, recomendando ajustes nos parâmetros do ambiente sempre que necessário. 
Deverá, também, garantir a eliminação de erros detectados que prejudiquem o funcionamento 
do sistema e, também, atualizações de versões decorrentes de alterações legais ou 
tecnológicas e/ou qualquer outra evolução no produto padrão, oferecida espontaneamente 
pela contratada. As adequações decorrentes de mudanças na legislação vigente deverão ser 
executadas, durante a vigência deste instrumento, sem ônus para a CONTRATADA, de forma 
plena e tempestiva, observando as obrigações e os prazos legais. 
 
7.4. Na conclusão da fase da disponibilização do acesso a internet deverá ser apresentado, 
pela CONTRATADA, um resumo executivo das atividades realizadas e dos resultados 
alcançados durante o período de instalação. 
 
7.5. Toda a documentação produzida em decorrência dos serviços prestados será de 
propriedade exclusiva da ADMINISTRAÇÃO, não podendo a CONTRATADA utilizá-la sem 
sua prévia autorização, por escrito, sob pena de responsabilização. 
 
7.6.  Os atrasos, em qualquer das fases, decorrentes de dificuldades no levantamento e 
coleta de dados e/ou informações de competência da ADMINISTRAÇÃO, poderão ensejar a 
prorrogação da data final da entrega dos produtos. 
 
7.7. Os serviços de manutenção de acesso à internet deverão ser executados exclusivamente 

pela CONTRATADA. 
 

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


 

Rua Frei Inocêncio, 236 – centro – Tel.: (33)3246-9106 – CEP: 35.275-000 – CNPJ: 01.613.121/0001-71 
www.saofelix.mg.gov.br 

                                                           

7.8. Não Será admitida a subcontratação. 
 
7.9. A CONTRATADA deverá arcar com suas despesas com passagens, alimentação, 
hospedagem e transporte relacionadas à execução do objeto do contrato, sendo vedado 
qualquer reembolso além dos valores contratualmente previstos. 
 
7.10.  As alterações decorrentes de modificações legais ou de erros do sistema serão 
realizadas pela CONTRATADA, sem ônus adicionais para a ADMINISTRAÇÃO, durante todo 
o período de vigência deste instrumento. 
 
7.11. A CONTRATADA deverá manter os seguintes serviços de atendimento ao usuário: 
a) via internet; 
b) via telefone, em horário comercial, cinco dias na semana). 
c) In loco mediante horas técnicas autorizadas pela Contratante. 
 
7.12.  Os serviços de manutenção local, caso ocorram, deverão ser prestados em horário 
comercial, cabendo à CONTRATADA arcar com todos os custos inerentes a sua perfeita 
execução. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES - A ADMINISTRAÇÃO obriga-se 

a: 
a) fiscalizar a execução deste Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade 
da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer 
danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas; 
 
b) assegurar, respeitadas suas normas internas, o acesso do pessoal da CONTRATADA aos 
locais de trabalho; 
 
c) comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços, 
fixando-lhe, quando não pactuado neste Contrato, prazo para corrigi-la; 
 
d) decidir acerca das questões que se apresentarem durante a vigência deste Contrato; 
 
e) disponibilizar as informações e dados necessários à execução dos trabalhos pela 
CONTRATADA; 
 
f) alocar pessoal qualificado para participação nas reuniões e acompanhamento dos 
trabalhos; 
 
g) arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato e dos termos aditivos que 
venham a ser firmados; 
 
h) disponibilizar, para a execução dos serviços, ambiente apropriado (mesa, cadeira, etc.); 
 
i) disponibilizar microcomputadores com acesso a internet para cada funcionário usuário e 
rede interna que atenda aos requisitos de acesso ao sistema a ser fornecido; 
 
j) alocar equipe com pelo menos 1 (um) servidor por área envolvida, objetivando prestar apoio 
ao trabalho da equipe da CONTRATADA. 
 
8.1. A CONTRATADA obriga-se a:  
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a) entregar os serviços/produto objeto deste Contrato dentro das condições estabelecidas no 
Edital e neste instrumento, respeitando os prazos fixados e providenciar, junto aos órgãos 
competentes, os registros e licenciamentos regulamentares e pertinentes ao objeto deste 
certame; 
 
b) adquirir e fornecer todos os materiais necessários à realização dos trabalhos;  
 
c) prestar os serviços dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, podendo a 
ADMINISTRAÇÃO recusá-los caso não estejam de acordo com o previsto neste Contrato, nos 
ditames editalícios ou na normatização aplicável à matéria; 
 
d) fornecer, sob sua inteira responsabilidade, toda a mão de obra necessária à fiel e perfeita 
execução deste Contrato;  
 
e) executar os trabalhos com a devida cautela, de forma a garantir a segurança de 
informações e dados pela ADMINISTRAÇÃO;  
 
f) instruir seus profissionais quanto à necessidade de acatar as orientações da 
ADMINISTRAÇÃO, especialmente no que tange aos objetivos a serem alcançados com os 
trabalhos que serão desenvolvidos;  
 
g) cumprir os prazos previstos neste Contrato e outros que venham a ser fixados pela 
ADMINISTRAÇÃO;  
 
h) dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução deste Contrato, 
durante toda a sua vigência e mesmo após o seu término, a pedido da ADMINISTRAÇÃO;  
 
i) encaminhar relatórios dos trabalhos toda vez que solicitar o gestor do contrato ou setor por 
ele especificado; 
 
j)Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual e 
Municipal, bem como assegurar os direitos e cumprimentos dos deveres de todas as 
obrigações por regulamentação da ANATEL, através de seus organismos operacionais 
pertencentes aos serviços/preços ora registrados; 
 
l) observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, 
especialmente a indicada no preâmbulo deste Contrato, bem como as cláusulas deste, de 
modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, 
preservando a ADMINISTRAÇÃO de qualquer demanda ou reivindicação que seja de 
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA;  
 
m) reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no todo ou em parte, os trabalhos nos quais 
forem detectados defeitos, vícios ou incorreções resultantes da prestação dos serviços ou dos 
métodos empregados, imediatamente ou no prazo estabelecido pela ADMINISTRAÇÃO;  
 
n) manter, durante a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 
comunicar a ADMINISTRAÇÃO, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer 
a continuidade desta contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade 
expirado;  
 
o) coordenar, aparelhar e remunerar sua equipe técnica, de modo que a consecução do 
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objeto contratado se faça de forma satisfatória, garantindo a qualidade técnica dos serviços;  
 
p) cumprir fielmente a legislação trabalhista, tributária, previdenciária, assistencial e 
securitária, decorrentes das atividades contratadas;  
 
q) executar os serviços contratados dentro do cronograma estabelecido e alocar recursos 
para tal fim;  
 
r) indicar, no ato da assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteração, 1 (um) preposto 
qualificado para representá-la perante a ADMINISTRAÇÃO e para acompanhar e fiscalizar a 
execução dos serviços, devendo este preposto responder por todos os assuntos relativos ao 
Contrato; 
 
s) disponibilizar em sua equipe, responsável pelos trabalhos junto à ADMINISTRAÇÃO, 
técnicos devidamente qualificados, sendo que o dimensionamento desta equipe deverá ser 
compatível com o trabalho de implantação a ser executado;  
 
t)Instalar equipamento em local adequado e deverá fazer com que o mesmo esteja protegido 
contra intempéries da natureza (raios, chuvas e/ou outros que se façam presentes); 
 
u) A empresa deverá dar garantia dos equipamentos e dos serviços prestados durante o 
período de 12 (doze) meses, sendo que neste período a Prefeitura não arcará com nenhum 
custo de troca ou de reparos dos equipamentos. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO – O valor total deste 
Contrato é R$ ______________, com valores mensais de R$ ______ (_________), conforme 
proposta da CONTRATADA apresentada no procedimento licitatório. 
 
9.1. Todo e qualquer pagamento está condicionado ao cumprimento e entrega de cada 
atividade dos trabalhos, conforme cronograma de execução salvo se a CONTRATANTE 
realizá-los em prazo menor, estipulado na proposta comercial. 
 
9.2. Os pagamentos à CONTRATADA somente serão realizados mediante a efetiva prestação 
dos serviços nas condições especificadas neste Contrato, que será comprovada por meio do 
atestado de inspeção a ser expedido pelo GESTOR DO CONTRATO. 
 
9.3. Os pagamentos serão efetuados pelo Setor Financeiro até o 10º (décimo dia útil) do mês 
subsequente à prestação do serviço mediante apresentação da nota fiscal pela 
CONTRATADA. 
 
9.4. A nota fiscal será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as 
exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando 
exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias. 
 
9.5. A ADMINISTRAÇÃO, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê-la 
à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo 
estipulado no item 9.3 será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde 
que devidamente sanado o vício. 
 
9.6. Os pagamentos serão efetuados por meio de depósito em conta bancária a ser informada 

pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre 
as partes. 
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9.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 
obrigação por parte da CONTRATADA, seja relativa à execução do objeto, seja quanto à 
documentação exigida, sem que isto gere direito a alteração de preços, correção monetária, 
compensação financeira ou interrupção na prestação dos serviços. 
 
9.8. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a CONTRATADA dará à 
ADMINISTRAÇÃO, plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente aos serviços 
nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE DOS PREÇOS – Será reajustado o valor do Contrato, 

mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) 
ano, a contar da data limite para a apresentação da proposta ou do último reajuste, tendo 
como base a variação do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO – IGP-M (Fundação 
Getúlio Vargas – FGV). 
 
10.1. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – As despesas 
decorrentes desta contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 

Ficha 
Crédito  

Orçamentário 
Especificação Fonte Recurso 

54 202021.0412211142.007.33903900000 
Manutenção da Secretaria Municipal 

de Administração e Governo 
100 

Recursos Não Vinculados de 

Impostos 

132 207071.0618111152.022.33903900000 
Manutenção de Convênio com a 

Polícia Militar 
100 

Recursos Não Vinculados de 

Impostos 

441 213223.0824411112.217.33903900000 
Manutenção e Estruturaçãodo 

Conselho Tutelar 
100 

Recursos Não Vinculados de 
Impostos 

143 208041.1212211112.024.33903900000 
Manutenção dos Serviços 

Educacionais 
101 

Receita e Impostos de 
Transferências de Impostos  
Vinculados a Educação 

156 208083.1236111112.027.33903900000 Manutenção do Ensino Fundamental 101 
Receita de Impostos de 
Transferências de Impostos  
Vinculados a Educação 

190  209051.10112211112.036.33903900000 
Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoa Jurídica 
102 

Receita de Impostos de 
Transferências de Impostos  

Vinculados a Saúde 

250 209084.103011111.244.33903900000 
Manutenção dos Serviços e ações da 

Atenção Básica 
102 

Receita de Impostos de 
Transferências de Impostos  

Vinculados a Saúde 

209 209084.1030111112.225.33903900000 
Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
159 

Transf.de Recursos do SUS – 
Bloco de Manutenção das 

Ações e Serviços Públicos de 
Saúde 

431 213223.0824411112.050. 33903900000 
Manutenção do Centro de Referência 

da Assistência Social - CRAS 
100 

Recursos Não Vinculados de 

Impostos 

 
11.1. A ADMINISTRAÇÃO incluirá em suas propostas orçamentárias para os exercícios 
subsequentes, a previsão dos créditos necessários para o pagamento da despesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA – O contrato vigerá da data da sua 
assinatura e encerrando em ____ de ___________ de __________, com eficácia legal a partir 
da publicação do seu extrato. 
 
12.1. Nos termos do previsto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, o prazo de vigência 
deste Contrato poderá se estender até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, por meio de 
Termo Aditivo a ser firmado entre as partes, desde que os serviços estejam sendo prestados 
dentro dos padrões de qualidade exigidos e desde que permaneçam favoráveis à 
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ADMINISTRAÇÃO as condições contratuais e o valor cobrado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO – Este Contrato 
poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, desde que haja 
interesse da ADMINISTRAÇÃO, com a apresentação das devidas e adequadas justificativas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL – O presente Contrato 
poderá ser rescindido: 
a) Por ato unilateral e escrito da ADMINISTRAÇÃO, nos casos enumerados nos incisos I a 
XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 
 
b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo. 
 
c) Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 
a80 da Lei nº 8.666/93. 
 
14.1. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a 
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
14.2. Ocorrendo a rescisão deste Contrato e não sendo devida nenhuma indenização, 

reparação ou restituição por parte da CONTRATADA, a ADMINISTRAÇÃO responderá pelo 
preço dos serviços estipulado na Cláusula Nona, devido em face dos trabalhos efetivamente 
executados pela CONTRATADA, ou dos produtos entregues, até a data da rescisão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES – Pela inexecução total ou parcial do 
Contrato, o Contratante poderá, garantida ampla defesa, aplicar as seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) Multa nos seguintes percentuais: 
c) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, até o 30º 
(trigésimo) dia, calculado sobre o valor do contrato; 
d) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias 
na entrega do objeto, com a possível rescisão contratual; 
e) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de a empresa, 
injustificadamente, desistir da contratação ou der causa à sua rescisão, bem como nos 
demais casos de descumprimento contratual, quando a Prefeitura, em face da menor 
gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual 
da multa a ser aplicada. 
 
15.1. Suspensão de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município 
de São Félix de Minas, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
15.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  
 
15.3. Na ocorrência de rescisão por conveniência administrativa, a Contratada será notificada 
com 30 (trinta) dias de antecedência. 
 
15.4. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado do 
pagamento devido pela ADMINISTRAÇÃO. Se os valores não forem suficientes, a diferença 
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deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da 
aplicação da sanção. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PAGAMENTO DE MULTAS E PENALIDADES - Fica 
desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pela ADMINISTRAÇÃO à 
CONTRATADA, a título de multa ou penalidade, reveste-se das características de liquidez e 
certeza, para efeitos de execução judicial, nos termos do art. 586 do Código de Processo 
Civil. Reveste-se das mesmas características qualquer obrigação definida neste Contrato 
como de responsabilidade da CONTRATADA e que, por eventual determinação judicial ou 
administrativa, venha a ser paga pela ADMINISTRAÇÃO. 
 
16.1. Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas neste Contrato como de 
responsabilidade da CONTRATADA, a ADMINISTRAÇÃO poderá reter parcelas de 
pagamentos contratuais ou eventuais créditos de sua titularidade, mediante simples 
comunicação escrita à CONTRATADA ou interpor medida judicial cabível. 
 
16.2. As multas e penalidades previstas neste Contrato não têm caráter compensatório, 
sendo que o seu pagamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela reparação 
de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados à ADMINISTRAÇÃO por atos comissivos 
ou omissivos de sua responsabilidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL - Este Contrato está 
vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório Nº: 02/2022, realizado na modalidade 
Pregão Presencial Nº: 01/2022, que lhe deu causa, exigindo-se para sua execução, rigorosa 
obediência ao instrumento convocatório e seus anexos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - Este Contrato está 
vinculado de forma irrestrita aos ditames da Lei nº 8.666/93 no que tange à sua execução nos 
casos omissos no presente edital.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO – O extrato deste Contrato será publicado 
em órgão de imprensa oficial do Estado de Minas Gerais, por conta do Município de São Félix 
de Minas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO - As partes elegem o foro da Comarca de Mantena, 
Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes do 
presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por 
mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
 
E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes firmam o presente Contrato em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 
 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas / MG, ___de _________ de 2022. 
 
 
Marcos Alexandre Gonçalves Sordine  

CONTRATANTE 
CONTRATADO 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

TESTEMUNHAS: 
NOME:___________________________ 
 
CPF:_____________________________ 

NOME:___________________________ 
 
CPF:_____________________________ 

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


 

Rua Frei Inocêncio, 236 – centro – Tel.: (33)3246-9106 – CEP: 35.275-000 – CNPJ: 01.613.121/0001-71 
www.saofelix.mg.gov.br 

                                                           

ANEXO VII 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Modalidade Sugerida: Pregão Presencial  
 
Tipo Sugerido: Menor Preço Global 
 

 
 

RESUMO DO OBJETO SUGERIDO 
 

Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços de acesso à Internet, com 
fornecimento e suporte técnico, para atender as repartições públicas municipais de São Félix de 
Minas, sendo: Prefeitura Municipal SEDE 60MB/s, Secretaria Municipal de Educação 20MB/s, 
Escola Municipal Professor Antônio Pascoal 40MB/s, Secretaria Municipal de Saúde 20MB/s, 
Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil – UAI 20MB/s, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 
20MB/s, Unidade Básica de Saúde – UBS Centro 40MB/s, Unidade Básica de Saúde – UBS 
Planalto 40MB/s, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO 20MB/s, Polícia Militar 20MB/s, 
Ponto Público 20MB/s, Centro de Referência Assistência Social – CRAS 20MB/s, Conselho 
Tutelar 20MB/s,  Academia de Saúde 10MB/s e Biblioteca Pública 10MB/s. 
 
Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Administração e Governo 
 
Titular Responsável: Sabrina Gonçalves Castória Cassiano Sordine 
 
Cargo: Secretário Municipal de Administração e Governo 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETIVO 
 

O disposto no inciso II do art. 8º do Decreto Federal nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000, que 
aprova o regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de 
bens e serviços comuns, evidencia que na fase preparatória do Pregão é indispensável a 
elaboração do Termo de Referência, documento que deverá conter requisitos essenciais para 
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auxiliar a CPL na elaboração do ato convocatório (Edital) e critérios a serem observados na 
condução do processo de compras, requisição, recebimento e fiscalização do cumprimento do 
objeto. 
 
Conjugado com o disposto na legislação para a realização de licitação na modalidade pregão, 
apresentamos a seguir estudos preliminares realizados contendo elementos capazes de propiciar 
a avaliação do custo pela Administração, para a contratação solicitada, diante de orçamento, 
considerando os preços praticados no mercado, a definição de métodos, a estratégia de 
suprimento e o prazo de execução do contrato, quando for o caso. 
 
Será tomado como fundamentação legal a o disposto nas seguintes legislações: 
 
 Lei Federal n°. 8.666, 17 de junho de 1993, art. 14°. Nenhuma compra será feita sem a 

adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu 
pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa;  

 Lei Federal n°. 10.520, 17 de julho de 2002, inciso II do art. 3° - a definição do objeto deverá 
ser precisa, suficiente e clara, vedadas as especificações que, por excessivas, irrelevantes 
ou desnecessárias, limitem a competição;  

 Decreto Municipal, que dispõe sobre a regulamentação do Pregão no âmbito Municipal; 
 
O Termo de Referência visa esclarecer e direcionar os procedimentos essenciais para a 
Comissão Permanente de Licitação elaborar o ato convocatório e a formalização do Processo 
Administrativo de Licitação, bem como a atuação dos demais agentes públicos que manifestarão 
nos autos processuais. O solicitante deverá apresentar no Termo de Referência sugestões 
básicas sobre os procedimentos administrativos mais comuns nas licitações públicas adotados 
pelo órgão licitante. O atendimento aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência evitará 
equívocos nas compras e contratações futuras. Após a formalização do Edital, o Termo de 
Referência deverá ser considerado um de seus anexos integrando os documentos que serão 
fornecidos aos interessados pela licitação. As cópias e o original do Termo de Referência fazem 
parte da formalização do Processo Administrativo de Licitação, integrando-o como auto 
processual. 

O atendimento ao Termo de Referência garantirá a satisfação do requisitante, que receberá o 
produto ou serviços nas condições solicitadas. Desta forma, não poderá ter desânimo ao elaborar 
esse documento, deixando esgotado todo o assunto sobre o produto ou serviço pretendido. 
Ressalta-se que, quando a modalidade sugerida for pregão, todas as exigências e condições 
devem estar previamente definidas, pois o pregoeiro somente discutirá preço com os licitantes, 
não examinará amostras ou esclarecerá dúvidas aos interessados quanto à descrição de 
produtos. 

As descrições dos produtos pretendidos, sugestões administrativas a serem adotadas e 
solicitações constantes do Termo de Referência é de responsabilidades exclusiva do requisitante. 
Portanto, o não acatamento por parte da CPL na elaboração do Ato Convocatório, poderá não 
atender plenamente o objeto pretendido, acarretando a frustração ou fracasso do processo. 

O Termo de Referência fará parte do Processo Administrativo de Licitação e estará à disposição 
dos licitantes interessados para solicitar cópia ou pedir vista, uma vez que define, detalha, 
apresenta cotação de mercado e justifica a contratação de forma precisa, bem como os critérios 
para aceitação dos mesmos, a estrutura de custos, os deveres do contratado, os procedimentos 
de fiscalização, prazo de execução do contrato, penalidades aplicáveis, enfim, tudo que possa 
auxiliar a CPL na condução do procedimento administrativo. Desta forma, não poderá ser negado 
ao licitante o acesso a essas informações, que deve integrar o Edital como um de seus anexos ou 
estar à disposição do licitante para consulta formal ou online. 
 
2. OBJETO 
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Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços de acesso à Internet, com 
fornecimento e suporte técnico, para atender as repartições públicas municipais de São Félix de 
Minas, sendo: 
 

ITEM OBJETO DOS SERVIÇOS QTDE 

MÉDIA  

VALOR MÉDIO 
MENSAL 

VALOR MÉDIO 
TOTAL (11 MESES) 

1 
Prefeitura Municipal de São Felix de Minas(sede) 
– Endereço; Av. Frei Inocêncio, nº 236, Centro, São 
Felix de Minas/60 MBS. 

11 MESES 1.220,00 13.420,00 

2 
Secretaria de Educação – Endereço; Rua Adolfo 
Ferreira Pinto, nº 16, Centro, São Felix de 
Minas/20MBS. 

11 MESES 406,67 4.407,33 

3 
Escola Municipal Antônio Pascoal – Endereço; 
Antônio Rodrigues Campos, nº 13, Centro, São 
Felix de Minas/40 MBS. 

11 MESES 813,33 8.946,67 

4 
Secretaria de Saúde – Endereço; Rua Juarez 
Ribeiro Portes, nº 91, Centro, São Felix de 
Minas/20MBS. 

11 MESES 406,67 4.407,33 

5 
UAI – Endereço; Antônio Pomarolli, nº 727, Centro, 
São Felix de Minas/20MBS. 

11 MESES 406,67 4.407,33 

6 
CAPS – Endereço; Praça dos Agricultores, nº s/n, 
Centro, São Felix de Minas/20MBS. 

11 MESES 406,67 4.407,33 

7 
Delegacia – Endereço; Juarez Ribeiro Portes, nº 
91, Centro, São Felix de Minas/20MBS. 

11 MESES 406,67 4.407,33 

8 
CEO – Endereço; Juarez Ribeiro Portes, nº 142, 
Centro, São Felix de Minas/20MBS. 

11 MESES 406,67 4.407,33 

9 
Unidade Básica de Saúde (Centro) – Endereço; 
Juarez Ribeiro Portes, nº 106, Centro, São Felix de 
Minas/40MBS. 

11 MESES 813,33 8.946,67 

10 
Unidade Básica de Saúde (Planalto) – Endereço; 
Av. Vinte de Julho, nº 13, Planalto, São Felix de 
Minas/40MBS. 

11 MESES 813,33 8.946,67 

11 
Conselho Tutelar – Endereço; Av. Frei Inocêncio, 
nº 236, Centro, São Felix de Minas. /20MBS. 

11 MESES 406,67 4.407,33 

12 
CRAS – Endereço; João de Deus, nº 22, Centro, 
São Felix de Minas/20MBS. 

11 MESES 406,67 4.407,33 

13 
Ponto Publico – Endereço; Praça da Biblia, Centro, 
São Felix de Minas/20MBS. 

11 MESES 406,67 4.407,33 

14 
Academia de Saúde – Beco Antonio Rosa, Centro, 
São Felix de Minas/10MBS. 

11 MESES 203,33 2.236,67 

15 
Biblioteca Publica – Endereço; Maximiano de 
Brito, nº 41, Centro, São Felix de Minas/10MBS. 

11 MESES 203,33 2.236,67 

     VALOR TOTAL: R$ 84.993,33 

 

OBSERVAÇÕES: 

 Considerando que a instalação do equipamento é uma atividade complexa e 
especializada, com utilização de ferramentas diversas, aparelhos computadorizados, faz-
se necessária além do fornecimento a instalação e teste dos mesmos; 

 Os aparelhos e os serviços devem apresentar no mínimo 01 (um) ano de garantia, quanto 
a problemas de instalação, pelo fabricante ou através de sua rede de assistência técnica 
autorizada, exceto fenômenos naturais. 

 
3. JUSTIFICATIVA 
 
A presente contratação se faz necessária em razão da necessidade de link de conexão dedicada 
à internet, com o objetivo de viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta 
velocidade, para publicação de serviços e acesso à rede pública Internet, visando garantir 
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comunicação e alta disponibilidade de acesso a usuários internos, tais como correio eletrônico, 
internet, transferência de arquivos, autenticação de usuários, integração de sistemas legados. 
 
Informamos que tais serviços viabilizam o sucesso das ações do Município, que necessitam de 
celeridade na tomada de decisões, sendo que tais decisões muitas vezes, devem ser tomadas de 
imediato por seu executor, onde quer que ele esteja, podendo seu retardamento ocasionar 
prejuízos irreparáveis ao Município. É certo ainda que atualmente os próprios órgãos de controle, 
tais como o Tribunal de Contas do Estado, necessitam que enviemos várias informações via 
internet, a fim de se manter uma fiscalização mais rápida e eficiente, sem contar com a 
quantidade de programas dos Governos Federal e Estadual que devem ser alimentados 
diariamente. Ressalta-se ainda que, órgãos como o Ministério da Saúde, Educação e outros 
possuem informações que devem ser consultadas periodicamente pelo Município, além de outras 
que também precisam ser enviadas. Sendo assim, torna-se imprescindível que se contrate o mais 
rápido possível os serviços de internet. 
 
Nos dias de hoje, muitas rotinas de trabalho exigem o uso da internet como plataforma de 
execução. Muitos sistemas de informação são executados em navegadores, o que requer 
necessariamente a utilização da internet. 
 
Lembramos que a empresa vencedora deve instalar os equipamentos em local adequado, ou seja, 
indicados pelo município e deverá fazer com que os mesmos estejam protegidos contra 
intempéries da natureza (raios, chuvas e/ou outros que se façam presentes). 
 
Em caso de pane do sistema a CONTRATADA deverá disponibilizar consultoria, mão-de-obra 
especializada para atendimento às solicitações relativas à contratação dentro do prazo máximo de 
72 (setenta e duas) horas. 
 
A empresa deverá dar garantia dos serviços prestados durante o período de 12 (doze) meses, 
através de sua rede de assistência técnica autorizada sendo que neste período a Prefeitura não 
arcará com nenhum custo de troca ou de reparos dos equipamentos. 
 
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
A legislação básica a ser definida como fundamentação para a realização do procedimento 
licitatório são Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Complementar nº. 123/2006, 
Lei Complementar nº 101/00, Lei nº. 10.520/02 e Lei Municipal nº 16, de 05 de novembro de 2007. 
 
Os atos convocatórios deverão ser publicados de forma resumida (extrato), contendo a indicação 
do local onde os interessados poderão obter o texto integral do Edital e todas as informações 
sobre a licitação. 
 
Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluirá o do vencimento, e considerará 
apenas os dias de expediente do órgão licitante, nos termos do art. 110 da Lei Federal nº. 
8.666/93. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente no órgão ou na entidade 
promotora da licitação. 
 
Na modalidade Pregão, o aviso de licitação deverá ser publicado, no mínimo, uma vez no Diário 
Oficial do Respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local, e 
facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande 
circulação, não podendo o prazo de publicação ser inferior a 08 (oito) dias úteis. 
 
5. TIPO DE CONTRATAÇÃO 
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O tipo de contrato aplicado a esta solicitação é o contrato de execução direta e tem como objeto o 
trato formal no âmbito do Direito Administrativo para a execução de uma atividade de interesse 
público, prestada à Prefeitura Municipal para atendimento de suas necessidades ou de seus 
administrados.  
 
6. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
Nos termos dos artigos 14 e 38 da Lei Federal nº. 8.666/93 deverá ser comprovada a existência 
dos recursos orçamentários para o pagamento da despesa, sob pena de nulidade do ato, devendo 
constar os códigos e os valores orçamentários disponíveis. Será necessária a indicação da fonte 
de recursos que será utilizada para o pagamento das despesas decorrentes da contratação. A 
informação dos recursos orçamentários deve especificar se a despesa está devidamente prevista 
no orçamento municipal do exercício de 2022. 
 
Os recursos Orçamentários para fazer face à despesa ora solicitada, estão previstos na Lei 
Municipal do ano de 2022, (Lei Orçamentária Anual) como segue: 
 

Ficha 
Crédito  

Orçamentário 
Especificação Fonte Recurso 

54 202021.0412211142.007.33903900000 
Manutenção da Secretaria Municipal 

de Administração e Governo 
100 

Recursos Não Vinculados de 

Impostos 

132 207071.0618111152.022.33903900000 
Manutenção de Convênio com a 

Polícia Militar 
100 

Recursos Não Vinculados de 
Impostos 

441 213223.0824411112.217.33903900000 
Manutenção e Estruturaçãodo 

Conselho Tutelar 
100 

Recursos Não Vinculados de 
Impostos 

143 208041.1212211112.024.33903900000 
Manutenção dos Serviços 

Educacionais 
101 

Receita e Impostos de 
Transferências de Impostos 
Vinculados a Educação 

156 208083.1236111112.027.33903900000 Manutenção do Ensino Fundamental 101 
Receita de Impostos de 
Transferências de Impostos 
Vinculados a Educação 

190  209051.10112211112.036.33903900000 
Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoa Jurídica 
102 

Receita de Impostos de 
Transferências de Impostos 
Vinculados a Saúde 

250 209084.103011111.244.33903900000 
Manutenção dos Serviços e ações 

da Atenção Básica 
102 

Receita de Impostos de 
Transferências de Impostos 
Vinculados a Saúde 

209 209084.1030111112.225.33903900000 
Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
159 

Transf.de Recursos do SUS 
– Bloco de Manutenção das 

Ações e Serviços Públicos de 
Saúde 

431 213223.0824411112.050. 33903900000 

Manutenção do Centro de 

Referência da Assistência Social - 
CRAS 

100 
Recursos Não Vinculados de 

Impostos 

 

A emissão da nota de empenho ficará a cargo da Contabilidade Geral da Prefeitura, devendo 
constar na mesma o número do processo licitatório ou número do contrato, anexando a cópia ao 
processo administrativo de licitação. 
 
O Setor de Compras solicitará a Contabilidade Geral, a emissão da nota de empenho que deverá 
conter a autorização do ordenador de despesa. 
 
7. HABILITAÇÃO  
 
Esta Secretaria sugere que para que sejam consideradas habilitadas a contratar com o Município 
as empresas apresentem a seguinte documentação: 
 
7.1. Documentação Relativa à Habilitação Jurídica: 
 

 Cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de empresa 
individual; 
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 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 

 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 

 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim exigir; 

 Apresentação de documentação que comprove a autorização e/ou concessão da Agência 
Reguladora dos Serviços de Telecomunicações (ANATEL) para a prestação de serviços de 
conectividade à Internet global, tendo como área de abrangência do serviço, o território nacional. 
 
7.2. Documentação Relativa à Habilitação Fiscal: 
 

 Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma licitante que irá 
faturar e entregar o objeto licitado; 

 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa da Dívida 
Ativa da União e Receita Federal), abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas 
alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; 

 Prova de Regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federação da sede da 
licitante; 

 Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 

 Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço) 
demonstrando situação regular; 

 Alvará de Licença e Localização; 

 Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, conforme modelo do anexo deste edital. 
 
7.3. Documentos Relativos à Habilitação Técnica: 
 

 Termo de Autorização expedido pela ANATEL; 

 Registro ou inscrição, acompanhados da prova de quitação da empresa e do(s) responsável(is), 
no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura – CREA. 
 
8. FORMAÇÃO E BALIZAMENTO DE PREÇOS 

 
O valor máximo estimado para essa contratação é de R$ 84.993,33 (oitenta e quatro mil, 
novecentos e noventa e três reais e trinta e três centavos) 
 
9. PROPOSTA DE PREÇOS 
 
Sugere-se ainda que as propostas sejam apresentadas conforme formulário a ser fornecido pela 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, (modelo de proposta), ou em formulário próprio 
contendo as mesmas informações exigidas no referido formulário, assinado por quem de direito, 
em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o 
preço de cada item e valor total de cada lote/item, expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos 
após a vírgula no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme o formulário mencionado 
acima, devendo todas as folhas ser rubricadas; 
 
Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do 
objeto da licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

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


 

Rua Frei Inocêncio, 236 – centro – Tel.: (33)3246-9106 – CEP: 35.275-000 – CNPJ: 01.613.121/0001-71 
www.saofelix.mg.gov.br 

                                                           

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus 
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta; 
 
Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de apresentação da proposta, não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado 
como tal; 
 
Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da 
empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço completo, telefone, fac-
símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, número da conta 
corrente bancária e agência respectiva, os dados referentes à conta bancária poderão ser 
informados na fase da contratação. 
 
Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta 
específica prevalecerão às da proposta, ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para 
os lotes do objeto do edital, será considerado o primeiro. 
 
Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a entrega do 
objeto licitado, conforme disposto neste Edital. 
 
Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato convocatório. 
 
10. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO:  
 
O julgamento das propostas de preços compreenderá a análise dos valores apresentados, nos 
termos exigidos no ato convocatório e tem o objetivo a escolha da proposta de menor valor. 
 
Será desclassificada a Proposta de Preços que: 

 Não obedecer às condições estabelecidas no edital; 

 Não apresentar preço total, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua 
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, o valor 
máximo estimado para essa contratação que é de R$ 84.993,33 (oitenta e quatro mil novecentos e 
noventa e três reais e trinta e três centavos); 

 For manifestamente com preço excessivo. 
 
11. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
 

A Licitação deverá ser processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: 
 

 Julgamento e classificação das propostas de preços com os requisitos do Ato Convocatório, 
promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis; 
 

 Deliberação da autoridade competente quanto à adjudicação do objeto e homologação da 
Licitação, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido 
desistência expressa ou após o julgamento dos recursos interpostos. 
 
Para critérios de desempate deverá ser adotado o sorteio dos licitantes empatados, em ato 
público, para o qual todos os Licitantes serão convocados. 
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Após a classificação final, posterior à fase de julgamento e avaliação das propostas será feita a 
convocação do licitante vencedor para assinar o contrato e apresentar a documentação exigida no 
Edital. Caso não cumpra o prazo determinado será convocado o segundo colocado. 
 
12. LOCAL E CONDIÇÕES QUE SE REALIZARÃO OS SERVIÇOS 

 
É recomendável que os licitantes visitem as instalações de cada Secretaria onde serão realizados 
os serviços desta licitação, e se inteirar, sob sua exclusiva responsabilidade, das condições do 
local, avaliando problemas futuros, de modo que os custos propostos cubram quaisquer 
dificuldades decorrentes de sua execução, e obter todas as informações que possam ser 
necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato. 
 
É de inteira responsabilidade do licitante a verificação "in loco" das dificuldades e 
dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta; a não verificação dessas 
dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos 
termos contratuais que venham a ser estabelecidos. 
 
O representante do licitante que promover a visita às instalações da Prefeitura deverá estar 
devidamente credenciado e identificado e será acompanhado de representante do Executivo. 
 
Considerando que a instalação do equipamento é uma atividade complexa e especializada, com 
utilização de ferramentas diversas, aparelhos computadorizados, faz-se necessária além do 
fornecimento a instalação e teste dos mesmos. 
 
A administração indicará o local para as instalações e os equipamentos deverão ser fornecidos 
estritamente como solicitado na especificação. 
 
13. A FORMA E A CONDIÇÃO DO PAGAMENTO 
 

Os pagamentos dos serviços serão feitos em parcelas mensais conforme valor da proposta 
vencedora, após a apresentação da Nota Fiscal Avulsa, no final de cada mês, devidamente 
atestada pelo órgão competente. 
 
Pelo atraso no pagamento deverá ser imposta multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor 
global do contrato. Sugerimos como forma de pagamento dos serviços prestados, depósito direto 
na conta bancária do fornecedor. Recomendamos o empenho global do contrato, o que permitirá 
um controle eficiente e garantia do pagamento em dias para o contratado, evitando a penalização 
da Administração por atraso com suas obrigações. 
 
14. PENALIDADES PREVISTAS PELA INEXECUÇÃO E DESOBEDIÊNCIA AO ESTATUTO 
DAS LICITAÇÕES 
 

As penalidades e sanções a serem aplicadas pela inexecução do contrato são as previstas na Lei 
Federal nº. 8.666/93, conjugada com as disposições contidas na legislação aplicável, e ainda, 
ficará impedido de licitar, contratar e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de 
fornecimento do município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 
ato convocatório e no contrato e das demais cominações legais, o licitante que: 
 

 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 

 Deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

 Provocar o retardamento da execução do contrato; 

 Não mantiver a proposta; 

 Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

 Comportar-se de modo inidôneo; 
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 Cometer fraude fiscal. 
 
15. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
A formalização do contrato será através de suas cláusulas que fixam o objeto do ajuste e 
estabelecem as condições fundamentais para sua execução. Não podem faltar no contrato, sob 
pena de nulidade, tal seja a impossibilidade de se definir seu objeto e de se conhecer, com 
certeza jurídica os direitos e obrigações de cada parte. 
 
Nos termos do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93, são cláusulas necessárias em todo contrato: 

 O objeto e seus elementos característicos;  

 O regime de execução ou a forma de fornecimento;  

 O preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do 
reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das 
obrigações e a do efetivo pagamento;  

 Os casos de rescisão;  

 O reconhecimento dos direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista 
no art. 77 da Lei Federal nº. 8.666/93;  

 A vinculação ao edital de licitação e a proposta do licitante vencedor;  

 A legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos; 

 A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

 Prazo para assinatura do contrato e prazo para publicação do extrato do contrato; 

 Vigência; 

 Foro, sempre o do contratante. 
 
Alertamos para exigência da publicação resumida do instrumento de contrato na imprensa oficial, 
sendo condição indispensável para sua eficácia. Deverá ser providenciada pela Administração até 
o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias, nos 
termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
16. CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
Prestação de serviços para conectividade à internet banda larga com licença de Serviços de 
Comunicação Multimídia (SCM) através de empresa credenciada na Anatel 
 
16.1. Características Gerais: 
 

 Nos preços apresentados deverão estar incluídos os serviços de instalação, manutenção e 
serviços técnicos durante a vigência do contrato; 

 Link de acesso e porta à internet deverá estar em nome da empresa e não de terceiros; 

 Serviços 24h por dia, 7 dias por semana. 
 
16.2. Características Específicas: 
 

 Os serviços deverão ser prestados de forma a disponibilizar, também: 

 Possibilidade de criação de senha de acesso à internet para cada usuário da Prefeitura 
Municipal de São Félix de Minas e suas Secretarias; 

 Relatórios com os acessos à internet de cada usuário da Prefeitura Municipal de São Félix de 
Minas, com controle de velocidade e conteúdo de acesso. 

 A empresa deverá apresentar autorização/registro de funcionamento da torre de transmissão; 
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 Serviços da internet deverão estar disponibilizados (operando e disponibilizado) na Sede do 
Município de São Félix de Minas e em todos os pontos dentro do município; 

 Em caso de algum problema no fornecimento de internet a empresa deverá disponibilizar um 
técnico no local, com no máximo 02 (duas) horas após ser notificada do problema, e o serviço 
deverá ser restabelecido em no máximo 02h30min (duas horas e trinta minutos) a partir da 
notificação da Prefeitura.  
 

16.3. Demais Condições: 
 

 O prazo de início dos serviços é de 02 (dois) dias a contar do primeiro dia útil posterior à data 
de assinatura do Contrato. 

 A empresa deverá apresentar registro ou inscrição, acompanhados da prova de quitação da 
empresa e do(s) responsável(is), no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura – 
CREA. 
 
17 - DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 
 

O Município de São Félix de Minas estabelecerá critério de fiscalização do cumprimento do 
instrumento de Contrato, por intermédio de servidor especialmente designado para esta finalidade. 
 
As ocorrências e as deficiências verificadas na fiscalização da execução contratual serão 
registradas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a 
imediata correção das irregularidades apontadas. 
 
18. CONDIÇÕES GERAIS 
 

O Município e a contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
nos termos do art. 65, inciso II, letra “d”, da Lei Federal nº. 8.666/93, por repactuação precedida 
de cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios 
estabelecidos em planilha de custos e formação de preços e tendo como limite a média dos 
preços encontrados no mercado em geral.  
 
Qualquer tolerância por parte do Município, no que tange ao cumprimento das obrigações ora 
assumidas pela contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, 
novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas deste Contrato e 
podendo o Município exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.  
 
A contratação dos serviços não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de 
responsabilidade entre o Município e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da 
contratada designadas para a execução do objeto, sendo a contratada a única responsável por 
todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus 
profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, 
social, de caráter securitário ou qualquer outra. 
 
A contratada, por si, seus agentes, prepostos ou qualquer encarregado, assume inteira 
responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao 
Município, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto 
contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se ao Município direito de regresso na 
hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.  
                                                                                                                                                         A 
contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações e 
documentos fornecidos pelo Município ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, 
sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a vigência do contrato e mesmo 
após o seu término.  
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Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou laborados 
pela contratada serão de exclusiva propriedade do Município, não podendo ser utilizados, 
divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa 
autorização deste, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, nos termos da 
legislação pátria vigente.  
 
19. NOMEAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO 

 
Segundo disciplina o art. 67 da Lei 8.666/1993, a execução do contrato deverá ser acompanhada 
e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a 
contratação de terceiros para assisti-lo de informações pertinentes a essa atribuição.  
 
A fiscalização do contrato de prestação de serviços de internet ficará a cargo desta Secretaria, 
através de minha pessoa Sabrina Gonçalves Castória Cassiano Sordine, ficando incumbida de 
anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato e 
determinar o que for necessário para regular as faltas ou defeitos. 
 
20. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar o Edital, na forma eletrônica, ou mediante o encaminhamento de petição por 
escrito à Comissão Permanente de Licitação, que tem competência para decidir sobre 
aceitabilidade do recurso. 
 
Caberá à CPL, auxiliada pelos setores responsáveis a elaboração do Edital, decidir sobre a 
impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. Acolhida a impugnação contra o ato 
convocatório conforme conteúdo da petição, será designada nova data para a realização do 
certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações no Edital, cabendo a 
CPL os procedimentos e publicação dos atos.  
 
Os pedidos de esclarecimentos sobre a prestação dos serviços constante(s) do Termo de 
Referência e ao Processo Licitatório deverão ser enviados à CPL, até 03 (três) dias úteis 
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via 
internet, através do e-mail: licitacao@saofelixdeminas.mg.gov.br. 
 
O pedido de esclarecimentos será respondido em até 24 (vinte e quatro) horas. Qualquer 
modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o 
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. Não havendo expediente 
ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, 
a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em 
contrário. 
 
É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. O processo 
estará facultada a vista ou análise da Controladoria Geral do Município a qualquer momento, 
incluindo participação durante as sessão de lances. 
 
No Credenciamento e no julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes 
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validade e eficácia para fins de habilitação, classificação e ampliar a competitividade entre os 
participantes.  
 
A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face 
de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.  
 
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. O desatendimento de exigências formais não 
essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do 
ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público, sendo o Pregoeiro autoridade 
competente para julgar esses atos. As normas que disciplinam o Pregão serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 
da contratação.  
 
Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo, 
prevalece a previsão do Edital.  
 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, 26 de janeiro de 2022. 

 
 
 

______________________________________________________________ 
SABRINA GONÇALVES CASTÓRIA CASSIANO SORDINE 

Secretaria de Administração e Governo 
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ANEXO VIII 

 

(Obrigatório apresentação desta Declaração) 
 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 
 
Eu _______________________________________________________, portador do 

documento nº __________________- ______, aqui representando a empresa: 

____________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

___________________________- _______, declaro sob as penas da Lei e para fins 

licitatórios, que:  

 

(  ) vistoriei, no dia ___/___/___, todas os locais onde serão realizada a prestação de 

serviços, constantes do edital do Pregão Presencial Nº: 01/2022, estando ciente de todas 

as situações inerentes à segurança e qualidade dos serviços, não podendo alegar 

desconhecimento de qualquer dificuldade encontrada futuramente.  

 

( ) não vistoriei os locais onde serão realizada aprestação de serviços constantes do edital 

referente ao Pregão Presencial Nº: 01/2022, portanto, estou ciente de todas as 

responsabilidades que poderei arcar.  

 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas/MG, __ de ___________de____. 

 
 

______________________________ 
Servidor Designado 

 

_______________________________ 
Responsável Legal da Licitante 
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ANEXO IX 
 

PROJETO BÁSICO 
 
OBJETO: Prestação de Serviços de acesso à Internet. 
 
1 – Órgão responsável pela execução do Projeto: 

 
Endereço: Rua Frei Inocêncio, nº 236 – Centro – São Félix de Minas/MG 
Responsável: Sabrina Gonçalves Castória Cassiano Sordine 
Função: Secretária Municipal de Administração e Governo. 

 
2 – Nome do Projeto 
 
Prestação de serviços de acesso à Internet, com fornecimento e suporte técnico, para 
atender as repartições públicas municipais de São Félix de Minas. 
 
3 – Objetivo 
 

Obter serviços de acesso à internet nos diversos setores de Administração Pública 
Municipal de São Félix de Minas/MG, para manutenção de suas atividades. 
 
As Secretarias Municipais precisam dispor de serviços de acesso à Internet com a 
velocidade suficiente e tecnologia Wireless, com o objetivo de viabilizar e prover a 
comunicação em banda larga e de alta velocidade, para publicação de serviços e acesso 
à rede pública Internet, visando garantir comunicação e alta disponibilidade de acesso a 
usuários internos, tais como correio eletrônico, internet, intranet, transferência de 
arquivos, autenticação de usuários, integração de sistemas, gerência e segurança da 
informação e a nossos usuários externos, acesso a informações com tempo de resposta 
satisfatório, a um custo final de grande vantajosidade para os cofres públicos. 
 
4 – Público Alvo 
 

 Gabinete do Prefeito; 

 Secretaria Municipal de Administração e Governo; 

 Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento; 

 Secretaria Municipal de Saúde; 

 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 

 Secretaria Municipal de Educação; 

 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo; 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimentos Social; 

 Secretaria Municipal de Obras e Transporte. 
 
5 – Pontos a serem atendidos: 
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6 – O serviço de internet é de uso exclusivo dos diversos setores da Administração 
Pública Municipal. 
 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, 26 de janeiro de 2022. 
 
Responsável pelo Projeto: 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
SABRINA GONÇALVES CASTÓRIA CASSIANO SORDINE 

Secretaria Municipal de Administração e Governo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Prefeitura Municipal SEDE 60MB/s, Secretaria Municipal de Educação 20MB/s, 
Escola Municipal Professor Antônio Pascoal 40MB/s, Secretaria Municipal de Saúde 
20MB/s, Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil – UAI 20MB/s, Centro de Atenção 
Psicossocial - CAPS 20MB/s, Unidade Básica de Saúde – UBS Centro 40MB/s, 
Unidade Básica de Saúde – UBS Planalto 40MB/s, Centro de Especialidades 
Odontológicas – CEO 20MB/s, Polícia Militar 20MB/s, Ponto Público 20MB/s, Centro 
de Referência Assistência Social – CRAS 20MB/s, Conselho Tutelar 20MB/s,  
Academia de Saúde 10MB/s e Biblioteca Pública 10MB/s. 
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TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2022 

 
 

EMPRESA: ________________________________________________________. 
 
ENDEREÇO COMPLETO: ____________________________________________. 
 
CNPJ/MF DA EMPRESA: _____________________ 
 
TELEFONE: (__) _________________   FAX:_________________________ 
 
E-MAIL: _______________________________                 
 
 

Recebi do Município de São Félix de Minas, cópia do Edital do Pregão Presencial Nº: 

01/2022, cujos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação serão 

recebidos pelo Pregoeiro às 09h00 do dia 10/02/2022, na sala da Comissão Permanente 

de Licitações, situado à Rua Frei Inocêncio, nº 236 – centro – São Félix de Minas - MG. 

 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, ____ de ____________ de 2022. 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
EMPRESA 

CNPJ: _________________ 
 
 
 

 
Nome Legível: _______________________________________ 
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