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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº  032 /2020  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020 

 
EDITAL RETIFICADO 

 
 
A Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba - MG, situada à Rua Capitão Franklin de Castro, 1065, 

Novo Rio, mediante pregoeiro regularmente designado, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a 
contratação dos serviços especificados neste edital. 
 

A abertura da sessão iniciar-se-á logo após o término do Credenciamento dos licitantes, no 
dia 14 de julho de 2020, às 16 horas, podendo ser prorrogado, se necessário, a critério da 
pregoeira, quando serão recebidos os envelopes documentação e propostas, relativos à licitação e 
credenciados os representantes das empresas licitantes, ou caso não haja expediente nesta data, 
no primeiro dia útil subsequente na mesma hora e local aqui mencionados. 
 

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei 10.520/02, 
subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, e suas alterações, Lei Complementar nº 123/06 e suas 
alterações e pelas demais normas e condições estabelecidas neste edital. 
 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 
 
I – DO OBJETO 
 
1.1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de disponibilização, instalação, configuração, 
manutenção, locação de todos equipamentos necessários e suporte técnico de link de internet 
dedicado e link de internet via rádio, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital 
e seus Anexos, os quais passam a fazer parte do presente processo licitatório. 
 
II – DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 - Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as exigências 
constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação. 
2.2 - Não poderão participar desta licitação: 
a) Os interessados que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de 
dissolução ou liquidação; 
b) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa ou judicialmente; 
c) Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 
Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Rio 
Paranaíba; 
d) Empresas que tenham como proprietário ou sócio o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores, bem 
como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou sanguíneo, até 
segundo grau, ou por adoção, bem como empresas que tenham servidor municipal como proprietário 
ou sócio; 
e) Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
f) Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s). 
2.2.1 - A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade da licitante, que, pelo 
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 
2.3 - As licitantes deverão apresentar, no dia e horário mencionados no preâmbulo deste edital, 2 
(dois) envelopes devidamente fechados, contendo no envelope nº. 1, sua proposta comercial 
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conforme solicitada no item 4 deste edital, e no envelope n°. 2 a documentação comprobatória da 
habilitação solicitada no item 7 deste edital, sendo que, ambos deverão conter, na parte externa, 
além da razão social, CNPJ, endereço e telefone, os seguintes dizeres: 
 
Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba – MG  
Envelope n° 1 – “PROPOSTA COMERCIAL” 
Processo Licitatório n°. 032/2020 - Pregão Presencial n° 024/2020 
Nome da Empresa:    

 
Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba – MG  
Envelope n° 2 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
Processo Licitatório n°. 032/2020 - Pregão Presencial n° 024/2020 
Nome da Empresa:    

 
2.4 - Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão referir-
se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
III - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 – A empresa proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro através 
de 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 
credenciamento, identificar-se exibindo carteira de identidade ou outro documento equivalente. 
3.1.1 – Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 
3.2 - Aberta a sessão, os interessados e seus representantes deverão estar devidamente 
credenciados  por instrumento  público de procuração,  ou por instrumento  particular com poderes 
para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
em nome do proponente, e com a apresentação do Contrato Social da empresa com suas últimas 
alterações; e sendo sócio, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar o 
respectivo Estatuto ou Contrato Social com suas últimas alterações,  no qual estejam  expressos 
seus poderes  e  direitos para assumir obrigações decorrentes de tal investidura. O Contrato Social 
poderá ser apresentado em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou autenticado pelo pregoeiro no ato da sessão. Se as alterações, em sua totalidade, 
tiverem sido consolidadas num só documento, devidamente registrado, bastará a apresentação da 
Alteração Contratual consolidada e em vigor. 
3.3 -  A licitante deve ainda apresentar uma declaração dando ciência de que cumpre 
plenamente os  requisitos de habilitação, conforme preceitua o inciso VII , art.  4° da 
lei 10.520/2002, sob pena de ser desclassificada no certame (modelo anexo III). 
3.4 – Para efeito de aplicação da Lei Complementar nº. 123/06, os licitantes enquadrados 
como microempresa ou empresa de pequeno porte devem apresentar declaração do próprio 
licitante, conforme modelo anexo a este edital, acompanhada de cópia do seu pedido de 
enquadramento (Declaração de ME ou EPP) devidamente registrado no órgão competente 
conforme IN/DNRC 103/07 ou CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL que conste 
o seu enquadramento (ME ou EPP) para fins das prerrogativas da Lei Complementar 123/06. 
3.5 - A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, bem como o não 
comparecimento da licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a participação do 
mesmo no certame. Neste caso, o portador dos envelopes poderá assistir apenas como ouvinte, não 
podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou 
interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de 
credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope 
será entregue à licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez 
que citado documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa. 
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IV- PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE N°1 
 
4.1 - A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de 
acordo com as exigências constantes deste edital e anexos, de forma clara e detalhada, não sendo 
admitido propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos: 
a) Ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da proponente ou no anexo que 
compõe este edital.  Deverá ser redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acrésc imos 
ou  entrelinhas, datada, rubricada em todas as folhas e assinada a última folha por seu representante 
legal. 
b)  Indicar  nome  ou razão  social  da  proponente  e CNPJ,  o número  deste  pregão,  o endereço 
completo da proponente, telefone, fax e endereço eletrônico (se houver) - bem como o número de 
sua conta corrente, o nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber os seus créditos;  
c)  Ter  validade  não  inferior  a  60  (sessenta)  dias  corridos,  contados  a  partir  da  data  de  sua 
apresentação, as propostas que omitirem o prazo de validade, serão entendidas como válidas pelo 
período de 60 (sessenta) dias corridos. 
d) Menor preço unitário, expresso em reais, junto aos quais considerar-se-ão inclusas todas e 
quaisquer despesas incidentes sobre o objeto licitado (tributos, seguros, fretes, encargos de 
qualquer natureza). 
4.2 - A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao pregoeiro, 
antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
4.3 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 
4.4 - Nos valores que forem propostos serão consideradas as seguintes regras: 
a) quanto à fração relativa aos centavos, apenas os numerais correspondentes às três primeiras 
casas decimais que se seguirem à vírgula; 
b) discrepância entre os valores expressos em numerais e por extenso, valem estes últimos; 
c) discrepância entre o valor unitário e o global, vale apenas o primeiro. 
4.5 - Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de: 
a) de soma e/ou multiplicação; 
b) falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à 
reunião de abertura dos envelopes de “propostas de preços” com poderes para esse fim; e 
c) A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados constantes 
dos documentos apresentados dentro do envelope de “documentos para habilitação”. 
4.6 - A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será 
interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear 
acréscimo após a abertura das propostas. 
4.7 - A participação do presente certame, implica no reconhecimento e aceitação das cláusulas e 
condições nele contidas. 
 
V - DA DESCLASSIFICAÇÃO  
 
5.1 - Serão desclassificadas: 
 
a) as propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório deste edital; 
b) as propostas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis; 
c) as propostas que não atenderem aos objetivos deste edital; 
d) a empresa que não tiver apresentado anteriormente a declaração citada no subitem 3.3.  
 
VI - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
6.1 - Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o menor preço por lote. 
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6.2 - No caso de se verificar empate entre duas ou mais propostas e estando superada a fase de 
lances verbais, a classificação será obtida mediante sorteio realizado no próprio ato, vedado 
qualquer outro tipo de procedimento. 
6.3 - O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto, ao objeto e valor apresentado pela primeira 
classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito. 
6.4 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitarias pela 
licitante   que   tiver   formulado, com   base   nos   dados   cadastrais, bem   como   documentação 
apresentada na própria sessão. 
6.5 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital, pelo pregoeiro. 
6.6 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital. 
6.7 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
6.8  - As  propostas  enviadas  via correio,  deverão  conter  os dois  envelopes  (propostas  e 
documentação) acompanhados da apresentação da Declaração de Habilitação, Declaração de 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, acompanhada de cópia 
do seu pedido de enquadramento  (Declaração  de ME ou EPP) devidamente  registrado  no 
órgão competente conforme IN/DNRC 103/07 ou CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA 
COMERCIAL que conste o seu enquadramento  (ME ou EPP) para fins das prerrogativas da 
Lei Complementar 123/06, cópia do Contrato Social e alterações, em envelope separado. 
 
VII - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – (ENVELOPE N° 2) 
 
7.1 - Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, no envelope n° 2 – 
DOCUMENTAÇÃO, os seguintes documentos:  
a) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.  
b) Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 
 
7.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual e cédula de identidade do proprietário; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em 
se tratando de sociedades comerciais;  
c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;  
d) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-
se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  
e) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 
atividade o exigir.  
f) Cópia dos Documentos Pessoais dos sócios proprietários ou diretor no caso de sociedade.  
7.2.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "e" deste subitem não precisarão constar do 
envelope “documentos de habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 
Pregão. 
 
7.3 REGULARIDADES FISCAL: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
b) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação 
de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;  
c) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante 
apresentação de certidão emitida pela Secretaria Estadual competente;  
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d) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante 
apresentação de certidão emitida pela Secretaria Municipal competente;  
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante 
apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal;  
f) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão emitida 
pelo Tribunal Superior do Trabalho;  
g) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
h) Caso  o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá 
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda 
do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei. 
 
7.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
a) – Apresentação de no mínimo de 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, comprovando que o licitante executa ou já executou regular e 
corretamente o objeto licitado, constando o nome completo do representante legal, em papel timbrado 
do emitente ou em papel sem timbre com carimbo do CNPJ. 
b) Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo cartório distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, cuja data de expedição não anteceda em mais de 30 (trinta) dias a data da 
apresentação das propostas.  
b.1) Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o 
acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, 
conforme o caso. 
c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pela representante legal da licitante, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a administração, conforme 
Anexo V.  
d) – Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, devidamente assinado pelo representante legal, conforme modelo Anexo IV. 
 
7.5 - DA VISITA TÉCNICA: 
 
a) A visita de vistoria tem por objetivo dar à Prefeitura a certeza e a comprovação de que todos os 
licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação  e,  via  de consequência, que suas propostas 
de preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando- se futuras alegações de 
desconhecimento das características dos serviços licitados, resguardando a Prefeitura de possíveis 
inexecuções contratuais, propiciando ao proponente o exame, a conferência e a constatação prévia 
de todos os detalhes e características técnicas do objeto, para que o mesmo tome conhecimento de 
tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparação da proposta e execução do 
objeto. Sendo assim, haverá a visita técnica facultativa, podendo esta ser realizada entre os dias 
06/07/2020  e 10/07/2020, desde que solicitada mediante agendamento prévio com 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência com o Gestor do Contrato, com a posterior apresentação da Declaração de 
Realização da Visita Técnica, em conformidade com o modelo do Anexo VIII. 
b) O licitante deverá constar no envelope de proposta a Declaração de Visita Técnica ou declaração 
de renúncia de visita técnica (caso opte por não realizá-la), conforme modelo Anexo VIII.  
 
7.6 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou pelo pregoeiro, podendo ser consultados 
e emitidos pela INTERNET. 
7.6.1 -  A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos documentos 
apresentados, ensejará aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos, bem como 
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declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 
2 (dois) anos, independentemente das medidas penais cabíveis. 
7.7 - O pregoeiro poderá no ato da abertura dos envelopes de documentação, a seu critério, aceitar 
documentos que complementem a comprovação de situação exigida para habilitação. 
7.8 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito da regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição. 
7.9 - Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno porte, 
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo momento inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual 
período, a critério da administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do débito 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 
7.10 - Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou 
apresentá-los em desacordo com as exigências deste edital, ressalvadas as restrições relativas 
à regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar nº. 123/06. 
7.11 -  Os prazos máximos de validade das Certidões de Quitação ou Regularidade, caso não 
constem nas mesmas, serão de 30 (Trinta) dias a contar da data de emissão.  
 
VIII – DA SESSÃO DO PREGÃO 
 
8.1 – A sessão de recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e os 
documentos para habilitação será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste 
edital, sendo recomendável a presença dos participantes com 10 (dez) minutos de antecedência em 
relação ao horário previsto para a sua abertura, especialmente quando necessária a autenticação 
de documentos, e desenvolver-se-á da seguinte forma: 
8.2 – Declarada aberta a sessão, serão convidados os representantes das empresas que se fizerem 
presentes para apresentarem junto à mesa os documentos necessários ao credenciamento e/ou 
representação, na forma do item III do edital, os quais poderão ser vistos e conferidos por todos os 
participantes e, necessariamente, rubricados. 
8.3 – Em seguida serão anunciadas as empresas legalmente representadas, não se admitindo 
novos proponentes. 
8.4 – Abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e a escolha daquela que apresentar 
o MENOR PREÇO POR LOTE, sendo classificadas aquelas cujas variações situar-se no limite de 
até 10% (dez por cento) acima do menor preço. Em não havendo pelo menos 3 (três) propostas 
naquelas condições, escolha de tantas quantas forem necessárias, na ordem crescente do preço 
ofertado, para alcançar o número mínimo de 3 (três) participantes, exceto se igual ou maior número 
de licitantes não estiver participando do certame. 
8.5 – Análise de todas as propostas  quanto  à sua conformidade  com as exigências  do edital, 
procedendo-se a desclassificação daquelas desconformes e a sua substituição por outra, de forma 
a definir aquelas que se encontrarem aptas para a fase de lances verbais. 
8.6 – Início da fase dos lances verbais, os quais serão formulados pelos proponentes  de forma 
sucessiva, em valores numéricos distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior 
preço, observando o seguinte: 
8.6.1 – As rodadas  de lances verbais  serão repetidas  quantas vezes forem  necessárias,  tendo 
como máximo o período de 5 (cinco) minutos para a conclusão dos lances verbais de cada item. A 
critério da pregoeira, o referido período poderá ser prorrogado. 
8.6.2 – A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, de forma a 
definir a sequência dos lances ulteriores. 
8.6.3 – O lance inicial ofertado deverá sempre cobrir o valor da proposta de menor preço; e a partir 
de então o lance de menor valor da rodada em andamento ou precedente, conforme o caso. 
8.6.4 – A desistência em apresentar lance verbal, quando para esse fim convocado, implicará na 
exclusão do licitante quanto à fase de lances verbais, mantendo-se, todavia, o último preço por ele 
apresentado para efeito da classificação final das propostas. 
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8.7 – Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao 
pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 
8.8 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do 
envelope contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, 
para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. 
a) A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem da 
formulação de lances. 
8.9 –  Verificado  o  atendimento  das  exigências  fixadas  no  edital,  o  licitante  será  declarado 
vencedor. 
a) Observar-se-á o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/06, no caso 
de declaração de vencedor da licitação enquadrado como microempresa e empresa de pequeno 
porte. 
8.10 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender  às exigências  habilitatórias,  o 
pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de 
classificação,  e assim  sucessivamente,  até a apuração  de uma que atenda  ao edital,  sendo o 
respectivo licitante declarado o vencedor. 
8.11 – Caso ocorram as hipóteses do subitem 8.13, ou de não haver oferta de lances verbais, ou 
mesmo quando houver ofertas de lances verbais, após a decisão da pregoeira, em qualquer dos 
casos, quanto à aceitabilidade da proposta ainda será lícito ao pregoeiro negociar diretamente com 
o proponente para a obtenção de preço melhor do que aquele ofertado. 
8.12 – A desistência dos lances ofertados sujeita o seu proponente às penalidades cabíveis. 
8.13 – Encerrada a etapa de oferta de lances, as propostas serão ordenadas exclusivamente pelo 
critério de menor preço, sendo objeto de exame e decisão motivada quanto à aceitabilidade do valor 
apresentado por aquela classificada em primeiro lugar. 
8.14 – Sendo aceitável  a oferta da proposta classificada  em primeiro lugar, em relação ao seu 
proponente será verificado o atendimento das condições habilitatórias, mediante abertura do 
respectivo envelope de documentação, na forma do item VII deste edital. 
8.15 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item do Pregão. 
8.16 – Se todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá fixar o prazo de 08 
(oito) dias úteis para  apresentação de outras propostas escoimadas das causas em 
decorrência das quais foram desclassificadas. 
8.17 – Da reunião  lavrar-se-á  ata circunstanciada,  ao final  assinada  pelo pregoeiro  e licitantes 
presentes,  facultada  a assinatura  dos membros  da equipe  de apoio  e ouvintes,  na qual  serão 
registrados todos os fatos relevantes da sessão. 
8.18 – A adjudicação do objeto obedecerá a estrita ordem de classificação e será praticada pelo(a) 
pregoeiro(a) na própria ata de reunião. 
 
IX – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
9.1 - Até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.  
9.2 - Caberá ao(à) pregoeiro(a) decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 03 (três dias) úteis. 
9.3 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, 
relativamente a eventuais falhas ou irregularidades que o viciariam, o licitante que não o fizer até o 
segundo dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 
9.3.1 – Neste caso caberá ao pregoeiro decidir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, findando prazo 
no primeiro dia útil após a apresentação da impugnação. 
9.4 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do 
certame. 
9.5 - Quem impedir, perturbar ou fraudar a realização da licitação, incorrerá nas penas do art. 93 da Lei 
8666/93, assegurado contraditório e a ampla defesa. 
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9.6 - A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento 
de execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002. 
9.7 – A impugnação deverá ser escrita, endereçada ao pregoeiro, assinada pela pessoa 
impugnante ou representante legal da empresa ou por procurador habilitado, fazendo juntar 
todos os documentos que julgar necessários para comprovar o alegado e mais a cópia de 
documento pessoal, contrato social ou equivalente e procuração, conforme o caso, devendo ser 
protocolado pessoalmente no Setor de Licitações da Prefeitura ou via postal. Nesse último caso, 
o impugnante deverá enviar por email, até a data limite para impugnação, todos os documentos 
enviados no ato da postagem e mais o COMPROVANTE POSTAL DE CORRESPONDÊNCIA 
emitido pelos Correios. 
 
9.8 - Qualquer documento enviado somente via email, ou seja, que não esteja no envelope 
postado, será desconsiderado e não será utilizado para fins de análise das alegações da 
impugnação. 
 
X – DOS RECURSOS 
 
10.1 - Declarada a vencedora, as demais proponentes presentes poderão manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, sendo  concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação 
das razões e de igual prazo para as contrarrazões, contados a partir do término do prazo da 
recorrente, independentemente de qualquer comunicado, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 
10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do direito 
de recurso e adjudicação do objeto à licitante vencedora. 
10.3  -  O  acolhimento  do  recurso  importará  na  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de 
aproveitamento. 
10.4 - O recurso contra a decisão do(à) da Pregoeira terá efeito suspensivo. 
10.5 - Os recursos (memoriais e contrarrazões) deverão observar os mesmos requisitos 
previstos para a impugnação do Edital (item 9.7 e 9.8), no que se refere à forma, à assinatura 
e ao envio (protocolo) para o Setor de Licitações. 
10.6 - A decisão de impugnação e de recurso será dada aos interessados através de comunicação por 
escrito, via e-mail. 
 
XI - ESTIMATIVA DE PREÇO, DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A 
DESPESA 
 
11.1. Conforme exigência legal, foi realizada pesquisa de preços de mercado e estimativa de custos 
junto a empresas que atuam no ramo do objeto licitado para apuração do preço estimado para a 
despesa, entretanto, o Município de Rio Paranaíba/MG reserva-se ao direito de só divulgá-lo após o 
encerramento da fase de lances do Pregão, com fulcro no inciso III do artigo 3º e inciso III do artigo 
4º, ambos da Lei Federal do Pregão nº. 10.520/2002. Precedentes: Acórdão nº 1789/2009-Plenário. 
Acórdão nº 3028/2010 – Segunda Câmara e Acórdão nº 2080/2012 – Plenário, todos do Tribunal de 
Contas da União. Recurso Ordinário nº 876.182/2015 TCE/MG. 
11.2 - Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
FICHA 570: 06.01.00 04.122.0003.2.0004 3 390 4000 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FICHA 576: 14.02.00 12.122.0005.2.0104 3 390 4000 
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
FICHA 192: 11.01.00 10.122.0012.20.0080 3 390 4000   
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XII – CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
 
12.1  - Se  houver  contrato  a ser  firmado  em  decorrência  desta  licitação  poderá  ser  rescindido  a 
qualquer tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos 
motivos previstos nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79 da lei 8.666/93. 
12.2 - A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência parcial, bem como a 
fusão, a cisão ou a incorporação, só serão admitidas quando apresentada a documentação 
comprobatória que justifique quaisquer das ocorrências e com o consentimento prévio e por escrito da 
Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba e desde que não afete a boa execução do contrato. 
 
XIII – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
13.1 – O licitante vencedor deverá prestar os serviços, objetos desta licitação, nos locais, datas e 
horários apontados pela administração através da emissão das respectivas ordens de serviço. 
13.2 - A Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba – MG, reserva-se o direito de não aceitar os serviços 
que estiverem em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o 
contrato e aplicar o disposto no artigo 24, inciso XI da Lei Federal n 8.666/93. 
13.3 - Na hipótese de substituição de eventuais itens ou refazimento de serviços prestados, a 
contratada deverá fazê-lo em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente do contrato. 
 
XIV – PAGAMENTO 
 
14.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços e a emissão 
da respectiva Nota Fiscal  entregue  na PREFEITURA  MUNICIPAL  DE RIO PARANAÍBA. 
14.2 -  Nos casos de eventuais atrasos no pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula:  
 
EM = I x N x VP, sendo:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga.  
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  
 

 
  

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
  
XV – SANÇÕES 
 
15.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem 
justificativa  aceita pela Prefeitura  Municipal  de Rio Paranaíba, resguardados  os procedimentos 
legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 
a) Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento) calculada sobre o valor total 
estimado dos serviços, por dia de atraso na prestação dos mesmos, até o limite de 20 (vinte) dias, 
caracterizando a inexecução parcial; 
b) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme disposto no 
inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de 
Rio Paranaíba enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

I = (TX) = (6/100) / 365  I= 0,00016438 
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d) Advertência escrita. 
e) Caso venha desistir da prestação dos serviços licitados, além de outras cominações legais, a multa 
será de 20% (vinte por cento) sobre o valor do total dos mesmos. 
15.2  - A multa  deverá  ser  recolhida  aos  cofres  públicos  do  Município  de  Rio Paranaíba,  via 
Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento 
da notificação enviada pela Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, sendo que poderá ser 
automaticamente  descontada  dos créditos que a empresa tiver junto ao Município,  devendo ser 
aplicadas por ato do Secretário Municipal de Administração, facultada a defesa da Contratada, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao processo. 
15.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, previstas na lei 8.666/93, inclusive a 
responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração. 
15.4 - Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o 
contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93. 
15.5 - Caso a licitante vencedora não retire o contrato para assinatura, bem como seus eventuais 
termos aditivos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em que receber a 
comunicação ou venha desistir da execução dos serviços licitados, além de outras cominações legais, 
a multa aplicada será de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato. 
 
XVI - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16.1 - A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos e 
supressões que se fizerem necessários, observados os termos dos §§ 1° e 2° do artigo 65 da 
Lei 8.666/93. 
16.2 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 
16.3 - Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação regedora, em 
especial a Lei 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02. 
16.4 - Os interessados poderão solicitar gratuitamente o presente edital de Pregão e seus Anexos, 
pelo email licitacaorioparanaiba@gmail.com, pelo site www.rioparanaiba.mg.gov.br ou pessoalmente na 
sede da Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba-MG. 
16.5 - Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 
 
Anexo I – Termo de referência 
Anexo II – Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte 
Anexo III – Declaração de habilitação 
Anexo IV – Declaração de que não emprega menores (artigo 27, inciso V, da Lei 8666/93)  
Anexo V – Declaração de Idoneidade 
Anexo VI - Minuta Contratual 
Anexo VII – Modelo de proposta 
Anexo VIII- Declaração de Visita Técnica 
 
 

Rio Paranaíba/MG, 26 de junho de 2020 
 
 

JÚNIA GONÇALVES OLIVEIRA 
PREGOEIRA MUNICIPAL 
 
  

mailto:licitacaorioparanaiba@gmail.com
mailto:licitacaorioparanaiba@gmail.com
file:///D:/Downloads/www.rioparanaiba.mg.gov.br


 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG 
Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065 - Novo Rio 

Caixa Postal 01 - CEP 38.810-000  
CNPJ 18.602.045/0001-00 

Tel.: (34) 3855-1223 - Email: licitacaorioparanaiba@gmail.com 

 

11 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1- OBJETO:  
1.1 Contratação de empresa para prestação de serviços de disponibilização, instalação, configuração, 
manutenção, locação de todos equipamentos necessários e suporte técnico de link de internet 
dedicado e link de internet via rádio, conforme especificações e condições estabelecidas a seguir: 
 

LOTE 1- INTERNET FIBRA ÓTICA 
DESCRIÇÃO COMPLETA: Contratação de empresa para prestação de serviços de disponibilização, 
instalação, configuração, manutenção, locação de todos equipamentos necessários e suporte 
técnico de link de internet dedicado com capacidade de recepção e de acesso à  internet de 270 
mbps, com upload 270 mbps, e download 270 mbps (uso ilimitado sem custo adicional), full duplex, 
com fornecimento de um bloco DE IP/29, com 100% de garantia de banda para a Prefeitura Municipal 
e seus diversos setores devendo ser por meio de cabo de fibra ótica para interligar o Centro 
Administrativo às Secretarias e Setores da Prefeitura, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a partir de sua ativação até o término do contrato, 
mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado na Prefeitura Municipal. 
Sendo divididos na seguinte maneira: 
 

ITEM 1: ADMINISTRAÇÃO 

TIPO LOCAL ENDEREÇO VELOC. UNID  QUANT. 

Link Dedicado e 
Banda larga via 
fibra óptica 

Sede da Prefeitura RUA CAP. 
FRANKLIN DE 
CASTRO, 1065 - 
CENTRO 

50 MB  
 
 
 
 
 

SERV 
 

 
 
 
 
 
 

12 
 
 

Banda larga via 
fibra Óptica 
interligada no 
Centro 
Administrativo 

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Social 

AV. JOSÉ MENDES 
DA ROCHA, 380 – 
NOVO RIO 

10 MB 

Banda larga via 
fibra Óptica 
interligada no 
Centro 
Administrativo 

Cras e Bolsa Família RUA JOAQUIM 
RODRIGUES DE 
MIRANDA, 65 - 
OLHOS D’ÁGUA 

12 MB 

Banda larga via 
fibra Óptica 
interligada no 
Centro 
Administrativo 

Conselho Tutelar RUA FELIPE 
ABRÃO JABER, 140 
– ALTO SANTA 
CRUZ 

8 MB 

Banda larga via 
fibra Óptica 
interligada no 
Centro 
Administrativo 

Secretaria Municipal 
de Cultura 

RUA ATANASIO 
JOSÉ 
GONÇALVES, 139 - 
CENTRO 

6 MB 

Banda larga via 
fibra Óptica 
interligada no 
Centro 
Administrativo 

Abrigo Conviver PRAÇA DA 
JUSTIÇA, 33 – 
OLHOS D’ÁGUA 

4 MB 

Banda larga via 
fibra Óptica 

Polícia Militar RUA CAP. 
FRANKLIN DE 

10 MB 
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interligada no 
Centro 
Administrativo 

CASTRO, 2255 – 
NOVO RIO 

ITEM 2:  EDUCAÇÃO VELOC. UNID QUANT. 

Banda larga via 
fibra Óptica 
interligada no 
Centro 
Administrativo 

Escola Padre 
Goulart 

RUA VER. 
AUGUSTO A. DE 
CARVALHO, 315 – 
NOVO RIO 

15 MB  
SERV 

 
12 

Banda larga via 
fibra Óptica 
interligada no 
Centro 
Administrativo 

Escola Prof.ª Avelina 
Resende 
Boaventura 

RUA JOSÉ DE 
SOUZA BARROS, 
223 - SÃO 
FRANCISCO 

10 MB 

Banda larga via 
fibra Óptica 
interligada no 
Centro 
Administrativo 

Escola Presidente 
Tancredo Neves 

AVENIDA 
TRAJANO JOSÉ DA 
SILVA, 139 - 
CENTRO 

15 MB 

Banda larga via 
fibra Óptica 
interligada no 
Centro 
Administrativo 

Escola Presidente 
Tancredo Neves 2° 
endereço (Guarda 
dos Ferreiros): 

AVENIDA 
HERMENEGILDO 
JOSÉ DE 
OLIVEIRA, 262 – 
DISTRITO DE 
GUARDA DOS 
FERREIROS 

10 MB 

Banda larga via 
fibra Óptica 
interligada no 
Centro 
Administrativo 

Secretaria Municipal 
de Educação 

RUA JOSÉ MACIEL, 
109 – NOVO RIO 

10 MB 

Banda larga via 
fibra Óptica 
interligada no 
Centro 
Administrativo 

CEMEI Joana Darc RUA BEM TE VI, 44 
– NOVO RIO 

5 MB 

Banda larga via 
fibra Óptica 
interligada no 
Centro 
Administrativo 

CEMEI Maria 
Auxiliadora - Guarda 
dos Ferreiros 

RUA ONOFRE 
BARBOSA DE 
CASTRO, 735 – 
DISTRITO DE 
GUARDA DOS 
FERREIROS 

10 MB 

ITEM 3: SAUDE VELOC. UNID QUANT. 

Banda larga via 
fibra Óptica 
interligada no 
Centro 
Administrativo 

Unidade Básica de 
Saúde São 
Francisco 

AVENIDA DOS 
CAFEICULTORES 
11 L, NOVO RIO 

10 MB  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banda larga via 
fibra Óptica 
interligada no 

Unidade Básica de 
Saúde Olhos D’ 
água 

RUA JOAQUIM 
RODRIGUES DE 
MIRANDA, l0 – 
OLHOS D’ÁGUA 

10 MB 
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Centro 
Administrativo 

SERV 
 

12 
 

Banda larga via 
fibra Óptica 
interligada no 
Centro 
Administrativo 

Unidade Básica de 
Saúde Novo 
Horizonte: 

AVENIDA JOSÉ 
MENDES ROCHA, 
340 – NOVO RIO 

10 MB 

Banda larga via 
fibra Óptica 
interligada no 
Centro 
Administrativo 

Unidade Básica de 
Saúde Guarda dos 
Ferreiros 

RUA ONOFRE 
BARBOSA DE 
CASTRO, 795 – 
DISTRITO DE 
GUARDA DOS 
FERREIROS 

10 MB 

Banda larga via 
fibra Óptica 
interligada no 
Centro 
Administrativo 

Hospital Municipal 
de Saúde 

RUA VICENTE 
CAETANO, 100 - 
CENTRO 

15 MB 

Banda larga via 
fibra Óptica 
interligada no 
Centro 
Administrativo 

Secretaria Municipal 
de Saúde 

RUA 
BOAVENTURA, 46 - 
CENTRO 

25 MB 

Banda larga via 
fibra Óptica 
interligada no 
Centro 
Administrativo 

Clínica de 
Especialidades de 
Rio Paranaíba 

RUA BARÃO DE 
SÃO FRANCISCO, 
377 - CENTRO 

10 MB 

Banda larga via 
fibra Óptica 
interligada no 
Centro 
Administrativo 

Farmácia de Todos 
de Rio Paranaíba 

AVENIDA JOSÉ 
MENDES DA 
ROCHA, 410 – 
NOVO RIO 

5 MB 

 
 

LOTE 2- INTERNET VIA RADIO 
DESCRIÇÃO COMPLETA: Contratação de empresa para prestação de serviços de disponibilização, 
instalação, configuração, manutenção, locação de todos equipamentos necessários e suporte 
técnico de link de internet com capacidade de recepção e de acesso a internet de 35 mbps, com 
upload 35 mbps, e download 35 mbps (uso ilimitado sem custo adicional), com 100% de garantia de 
banda para a Prefeitura Municipal e seus diversos setores, devendo ser por meio de Internet Via 
Rádio, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a 
partir de sua ativação até o término do contrato, mediante implantação de link de comunicação de 
dados a ser instalado em cada endereço para pontos nos distritos do município. Sendo divididos na 
seguinte maneira: 

 
ITEM 1:  EDUCAÇÃO 

 
VELOC. 

 
UNID 

 
QUANT. 

Internet Via Radio Escola João 
Barbosa de Barros 

DISTRITO DE 
CHAVES 

5 MB  
 
 

SERV 

 
 
 

12 
Internet Via Radio Escola João Antônio 

Mendes 
DISTRITO DE 
ABAETÉ DOS 
MENDES 

10 MB 

Internet Via Radio Escola Cincinato 
Ferreira de Aguiar 

COMUNIDADE DE 
SÃO JOÃO 

5 MB 
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Internet Via Radio Escola Severino 
José de Figueiredo 

COMUNIDADE DE 
PALMEIRAS 

5 MB 

 
ITEM 2: SAUDE 

 
VELOC. 

 
UNID 

 
QUANT. 

Internet Via Radio Unidade Básica de 
Saúde Abaeté 

RUA LUIZ MACIEL, 
20 – DISTRITO DE 
ABAETÉ DOS 
MENDES 

5 MB  
 
 

SERV 
 

 
 
 

12 

Internet Via Radio Posto de Saúde 
Osvalda Cândida 
Oliveira 

RUA TANCREDO 
NEVES, 05 – 
DISTRITO DE 
CHAVES 

5 MB 

 
1.2. A CONTRATADA deverá efetuar o levantamento dos requisitos para a implantação da rede, 
minimizado os riscos e impactos relacionados à instalação e/ou transição.  
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1. Inicialmente deve ser salientado que a solicitação atende ao mais elevado interesse público, não 
havendo qualquer arbitrariedade ou preferência na opção realizada por esta Administração. A presente 
contratação tem como intuito, no que se refere ao link dedicado, sanar as adversidades causas pela 
largura de banda anterior que se encontrava deficiente para atender as demandas externas feitas à 
Prefeitura, bem como para fornecer um serviço adequado de acesso à rede mundial de computadores. 
A internet apresenta gargalos e por vezes lentidões e até paradas não programadas nos horários de 
expediente normal do trabalho. Mediante análise, verificou-se a imprescindibilidade da ampliação do 
link de conexão com a internet com velocidade adequada para suprir as necessidades atuais e futuras.  
 
2.2. O certame tem como finalidade, no quesito banda larga, adquirir uma solução integrada e 
otimizada de comunicação de modo a garantir acesso à rede mundial de computadores de forma 
eficiente com velocidade adequada para suprir as necessidades dos Postos de Saúde, Escolas e 
demais órgãos municipais. 

 
3. PRAZOS E LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
3.1. O serviço deverá ser instalado e está em perfeito funcionamento em até 30 (trinta) dias, a contar 
da emissão da ordem de serviço. Este prazo poderá ser prorrogado, desde que plenamente justificado, 
atendendo aos interesses e conveniências da Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba.  
3.2. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contatos a partir da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado pelo prazo de até 60 (sessenta) meses na forma do art. 57, II da Lei nº 8.666/93, 
atendendo aos interesses e conveniências da Administração. 
 
4. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS REDE 
 
4.1 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS REDE LOTE 1 
 
4.1.1Conexão dedicada e permanente, com velocidades descritas na Tabela acima, Full duplex, 
síncrono, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, utilizando como meio de comunicação, fibra 
óptica. Os equipamentos que proverão essa conexão são de responsabilidade da CONTRATADA. 
Deverá ser utilizada a família de protocolos TCP/IP com suporte a todas as suas versões;  
4.1.2 Os equipamentos eletrônicos (ONUS, ROTEADORES, MIKROTIK) necessários para a execução 
do objeto, em REGIME DE COMODATO, devendo prestar serviços de assistência técnica nos 
equipamentos eletrônicos em comodato num prazo máximo de 04 (quatro) horas após a solicitação; 
4.1.3 Deverá prover uma rede local virtual privada (VLAN) com circuito gigabit, onde cada ponto da 
arquitetura de rede é capaz de estabelecer conexão a qualquer outro ponto diretamente através de um 
círculo lógico, mesmo que não estejam interligados diretamente por um círculo físico; 
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4.1.4 A EMPRESA CONTRATADA deverá oferecer roteadores a serem instalados em cada ponto, 
devendo seguir no mínimo os critérios: Roteador com 2 antenas, velocidade wireless de 300Mbps no 
padrão Wireless IEEE 802.11n. 
4.1.5 A solução proposta deverá prover funcionalidades inerentes a uma rede ponto a ponto, tais como: 
a capacidade de suporte a Engenharia de Tráfego e a capacidade de suporte a QoS, sendo que 
deverão ser atendidos os princípios e requisitos contidos neste Termo de Referência; 
4.1.6 Em hipótese alguma a EMPRESA CONTRATADA poderá limitar, de qualquer forma, o tráfego à 
taxa inferior à contratada pela Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba; 
4.1.7 A CONTRATADA deverá disponibilizar o circuito de comunicação de dados (acesso) e outros 
equipamentos necessários para estabelecer a conexão física com a CONTRATANTE; 
4.1.8 Além do valor da mensalidade que deverá incluir os custos da conexão física (acesso) e dos 
equipamentos, a licitante deverá informar o preço global sobre o qual será feito o julgamento. Os custos 
de ativação e desativação deverão ser diluídos nas mensalidades, não sendo cobrados à parte; 
4.1.9 A EMPRESA CONTRATADA deverá oferecer manutenção nos cabos de fibra em caso de algum 
dano em no máximo 04 horas após a identificação do dano. 
 
4.2 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS REDE LOTE 2 
4.2.1 Conexão via rádio com velocidades descritas na Tabela acima, Full duplex, síncrono, operando 
24 horas por dia, 7 dias por semana. Os equipamentos que proverão essa conexão são de 
responsabilidade da CONTRATADA. Deverá ser utilizada a família de protocolos TCP/IP com suporte 
a todas as suas versões;  
4.2.2 Os equipamentos eletrônicos (ROTEADORES, ANTENAS, TORRES) necessários para a 
execução do objeto, em REGIME DE COMODATO, devendo prestar serviços de assistência técnica 
nos equipamentos eletrônicos em comodato num prazo máximo de 04 (quatro) horas após a 
solicitação; 
4.2.3 A EMPRESA CONTRATADA deverá oferecer roteadores a serem instalados em cada ponto, 
devendo seguir no mínimo os critérios: Roteador com 2 antenas, velocidade wireless de 300Mbps no 
padrão Wireless IEEE 802.11n. 
4.2.4 Em hipótese alguma a EMPRESA CONTRATADA poderá limitar, de qualquer forma, o tráfego à 
taxa inferior à contratada pela Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba; 
4.2.5 Além do valor da mensalidade que deverá incluir os custos da conexão física (acesso) e dos 
equipamentos, a licitante deverá informar o preço global sobre o qual será feito o julgamento. Os custos 
de ativação e desativação deverão ser diluídos nas mensalidades, não sendo cobrados à parte; 
4.2.6 A EMPRESA CONTRATADA deverá oferecer manutenção nos equipamentos, antenas e torres, 
em caso de algum dano em no máximo 04 horas após a identificação do dano. 
 
5. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO  
5.1. Para a aquisição deste objeto está sendo empregada a modalidade de licitação denominada 
PREGÃO PRESENCIAL, a qual observará os preceitos de direito público e a legislação em vigor e a 
homologação será por menor preço por item. 
 
6. PROPOSTA DE PREÇOS 
6.1  A pesquisa de preços no mercado, base para a montagem dos preços dos produtos, foi feita tendo 
como base os produtos de referência deste Termo de Referência.  
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1 Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados;  
7.2 Acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais.  
7.3 Verificar se os produtos entregues correspondem aos apresentados na proposta da 

CONTRATADA. 
 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
8.1. Manter durante o período contratual, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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8.2. Atender as requisições do Município fornecendo o item descrito, nos preços constantes de sua 
proposta e em conformidade com as especificações estipuladas; 
8.3. Responsabilizar-se, durante o período de garantia dos itens necessários à implantação da internet, 
pela substituição e/ou reparo das partes/peças que apresentarem defeitos, no prazo máximo de 05 
dias úteis, sendo todas as despesas inerentes à reposição e transporte destas por conta da contratada. 
8.4. Outras obrigações constantes da Minuta do Contrato.  
 
9. DO PAGAMENTO  
9.1. O pagamento será feito em sua totalidade até o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da 
certificação de que os produtos foram aceitos, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura 
contendo a descrição dos produtos, o valor total, nota de entrega atestada e dos encargos sociais 
(regularidade fiscal e previdenciária). 
 
10. DAS SANÇÕES 
 
10.1. A (s) empresa (s) vencedora(s) da licitação ficará(rão) sujeita(s) as penalidades previstas no 
edital, em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, garantida a prévia defesa e 
o contraditório em regular processo administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal 
que seu (s) ato (s) ensejar (em). 

 
 

JÚLIO FERNANDES 
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

PAULO DE TÁRCIO SILVA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

MARCIA ELAINE SILVA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

VINÍCIUS HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA 
RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
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ANEXO II - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 
 
 
 
 
À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 

 
Pregoeiro Municipal 

 
Processo nº 032/2020 

 
Pregão Presencial nº 024/2020. 

 
 
A empresa _________________________________________, com inscrição no CNPJ sob o n° 
_____________________, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr(a). 
________________________________________, portador(a) do CPF n° ______________________ 
e RG _______________________, declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para 
qualificação como ______________________________, nos termos do art. 3° da Lei Complementar 
n° 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° do mencionado artigo, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido, de acordo com o disposto nos arts. 42 a 49 da citada 
Lei e Complementar 147 de 07 de agosto de 2014 que altera a Lei Complementar 123/06. 
 
(___) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o 
prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/06 e nº 147/14, para regularização, estando 
ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 
81 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 
(Local, Data) 
Assinatura do Representante Legal 
Identidade/CPF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: 
APRESENTAR     FORA    DOS    ENVELOPES,    JUNTO    COM    OS    DOCUMENTOS 
CREDENCIAMENTO. 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
 
 

À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 
 
Pregoeiro Municipal 
 
Processo nº 032/2020 
 
Pregão Presencial nº. 024/2020. 
 
 
 
 

 
A empresa _________________________________________, com inscrição no CNPJ 

sob o n° _____________________, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr(a). 
________________________________________, portador do CPF n° ______________________ e 
RG _______________________declara, sob as penas da lei, que atende todas as condições de 
habilitação exigidas no processo licitatório em epígrafe, estando, portanto, apta a participar de todas 
as fases do certame e ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
A empresa _________________________________________, com inscrição no CNPJ sob o n° 
_____________________, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr(a). 
________________________________________, portador(a) do CPF n° ______________________ 
e RG _______________________, declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para 
qualificação como ______________________________, nos termos do art. 3° da Lei Complementar 
n° 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° do mencionado artigo, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido, de acordo com o disposto nos arts. 42 a 49 da citada 
Lei e Complementar 147 de 07 de agosto de 2014 que altera a Lei Complementar 123/06. 
 
(___) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o 
prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/06 e nº 147/14, para regularização, estando 
ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 
81 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 
 
 
 
(Local, Data) 
Assinatura do Representante Legal 
Identidade/CPF 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DO ART. 27, V, DA LEI 8666/93 
 

 
 
 

À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 
 
Pregoeiro Municipal 
 
Processo nº. 032/2020 
 
Pregão Presencial nº. 024/2020. 

 
 
 
A empresa _________________________________________, com inscrição no CNPJ sob o n° 

_____________________, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr(a). 
________________________________________, portador do CPF n° ______________________ e 
RG _______________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art 27, da Lei nº 
8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 

 
Ressalva: (___) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
(Local, Data) 
Assinatura do Representante Legal 
Identidade/CPF 

 
 

(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 

À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 
 
Pregoeira Municipal 
 
Processo nº 032/2020 
 
Pregão Presencial nº. 024/2020. 
 
 
 

 
A empresa _________________________________________, com inscrição no CNPJ 

sob o n° _____________________, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr(a). 
________________________________________, portador do CPF n° ______________________ e 
RG _______________________declara, sob as penas da Lei, que:  

 
a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;  
 
b) Não está impedida de contratar com a Administração Pública;  
 
c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços, quer por 

outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;  
 
d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações posteriores e Lei 10.520/2002.  
 
 
(Local, Data) 
Assinatura do Representante Legal 
Identidade/CPF 
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ANEXO VI – MINUTA CONTRATUAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020 
 
 

CONTRATO    Nº._______2020, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIO 
PARANAÍBA,  E A EMPRESA 
_______________________. 

 
O MUNICÍPIO  DE RIO PARANAÍBA, inscrito no CNPJ ___________________________,com  sede 
na ____________________________________,neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr 
__________, CPF nº ____________________,   doravante  denominado CONTRATANTE, e a 
empresa ____________________com sede à __________________________, CNPJ 
___________________________, neste ato representada por ________________________,  CPF nº 
____________________________ doravante denominada CONTRATADO, ajustam e contratam o 
presente cuja  celebração foi autorizada pela homologação  constante  do  Processo Licitatório nº 
032/2020 - Pregão  Presencial  nº 024/2020, que  se  regerá  pela  Lei  Federal  n.º 10.520/02,  bem  
como  a  Lei  Federal  8.666/93  e  alterações  posteriores  e;  com  as  normas  e condições fixadas 
no ato convocatório e seus anexos, e de acordo com as condições e cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de disponibilização, instalação, configuração, 
manutenção, locação de todos equipamentos necessários e suporte técnico de link de internet dedicado 
e link de internet via rádio, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, 
os quais passam a fazer parte do presente processo licitatório. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
2.1. O licitante vencedor deverá implantar o fornecimento de internet e efetuar os demais serviços objetos 
desta licitação, nos locais apontados pela administração, no prazo máximo 30 (trinta) dias após a 
assinatura do contrato. 
2.2.  O contrato inclui a obrigação da manutenção, atualização legal do fornecimento de internet 
licitados, assim como a correção, eletrônica e/ou manual, de erros/falhas do serviço em uso para 
garantir a operacionalidade dos mesmos nas funcionalidades pertinentes, além de fornecer o serviço 
24 horas por dia.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 
 
3.1. O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, excepcionalmente, nas hipóteses previstas na Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 
 
4.1. O valor global estimado do contrato é de R$________________ (______) e o preço unitário é de 
R$________________ (______). 
 
Parágrafo Primeiro.  Os   elementos   que   compõem   o   cálculo   do   referido   preço   estão 
representados na respectiva proposta da contratada que passa a constituir parte integrante deste 
contrato. 
 
Parágrafo Segundo. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato. 
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Parágrafo Terceiro. Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e a 
licitante não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido, poderá mediante requerimento 
devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do fornecimento. 
 
Parágrafo Quarto. Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais 
ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d”, do 
inciso II, e parágrafo 5° do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, mediante os procedimentos legais. 
 
Parágrafo Quinto. A comprovação, para efeitos de revisão de preços, deverá ser feita por meio de 
documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de 
planilha de custos, lista de preços, notas fiscais, de transporte, encargos, etc., alusivas à data da 
apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
 
5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços e a emissão 
da respectiva Nota Fiscal entregue na PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA. 
 
Parágrafo Único. O Contratado deverá comprovar, no ato do pagamento, estar em dia com as 
obrigações previdenciárias e fiscais. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6.1.  Os  recursos  financeiros  para  pagamentos  das  despesas  deste  correrão  por  conta  das 
seguintes dotações orçamentárias: 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
FICHA 570: 06.01.00 04.122.0003.2.0004 3 390 4000 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FICHA 576: 14.02.00 12.122.0005.2.0104 3 390 4000 
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
FICHA 192: 11.01.00 10.122.0012.20.0080 3 390 4000 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA REGÊNCIA 
 
7.1. O presente contrato reger-se-á pelas normas constantes das Leis n.º 10.520/02 e 8.666/93, com 
alterações posteriores, sendo decorrentes de processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 
024/2020 e todos os documentos apresentados pelo Contratado integram este instrumento 
independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1. Responsabilizar-se pela execução do objeto, com disponibilidade integral, 24hs por dia, 
respondendo por quaisquer danos que eventualmente vier a causar a pessoas ou bens; 
8.2. Responsabilizar-se pela execução dos serviços em tempo anteriormente determinado; 
8.3. Sem qualquer ônus para a Prefeitura, substituir os serviços que não forem prestados de forma 
satisfatória; 
8.4. Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a adequação do serviço com as 
exigências do edital e com a descrição da proposta de preço; 
8.5 A manutenção remota deverá ter resposta imediata e a manutenção física deverá ter o prazo de 
atendimento de no máximo 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação.  
 

mailto:licitacaorioparanaiba@gmail.com


 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG 
Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065 - Novo Rio 

Caixa Postal 01 - CEP 38.810-000  
CNPJ 18.602.045/0001-00 

Tel.: (34) 3855-1223 - Email: licitacaorioparanaiba@gmail.com 

 

23 
 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
9.1. Efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos; 
9.2.  Fiscalizar e supervisionar o andamento e recebimento do objeto licitado, informando à contratada, 
quando houver, os problemas para serem corrigidos. 
9.3. Solicitar a troca de eventuais serviços que não estejam de acordo com a ordem de serviços. 
9.4. Sustar o recebimento dos serviços se o mesmo não estiver de acordo com a especificação 
apresentada.  
9.5. O Município de Rio Paranaíba se reserva o direito de durante a execução do contrato, manter 
Comissão Especial para avaliação da qualidade do serviço prestado, cabendo a esta, solicitar o 
cancelamento do item, caso a qualidade do mesmo não atenda às necessidades da Prefeitura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
 
10.1. Poderá a CONTRATANTE, nos termos e condições estabelecidas pela legislação, rescindir o 
presente contrato, unilateralmente ou mediante prévio acordo com a  CONTRATADA,  na ocorrência 
de hipótese prevista nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 
10.2. Ocorrendo a rescisão por culpa da CONTRATADA, fica a CONTRANTE, autorizada a reter, até 
o limite dos prejuízos experimentados os créditos a que tenha direito. 
10.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 
10.4. A rescisão administrativa e amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 
pela Autoridade Competente. 
10.5. Constitui, ainda, causa de rescisão contratual a situação de irregularidade da CONTRATADA 
perante o INSS e FGTS. 
10.6. A rescisão unilateral deverá ser comunicada, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias, sem que haja direito de indenização de qualquer espécie à CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES 
 
11.1.O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 
CONTRATADA, sujeitando-se as penalidades: 
11.2.  Advertência que será aplicada sempre por escrito. 
11.3.  Multa, nos seguintes percentuais: 
a) De 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na prestação dos 
serviços, sobre o valor do saldo contratual; 
b)De 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de a adjudicatária, injustificadamente, 
desistir do mesmo ou causar a sua rescisão. 
c) De 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 
dias, com a consequente rescisão contratual.  
11.4.  Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Municipal. 
11.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação pela mesma autoridade que a determinou, garantindo o direito de defesa 
prévia. 
11.6.Rescisão unilateral do contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de indenização à 
CONTRATANTE por perdas e danos. 
11.7. As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do 
descumprimento, após regular processo administrativo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 
 
12.1. O presente contrato poderá ser alterado, conforme hipóteses previstas na lei 8.666/93, por Termo 
Aditivo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO 
 
13.1. A contratante fará a publicação do resumo deste contrato no mural da prefeitura para os efeitos 
legais previstos na legislação pertinente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
 
14.1. As partes elegem o foro da Comarca de Rio Paranaíba para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios 
decorrentes do presente contrato. 
 
E por estarem assim ajustadas, firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo assinadas. 
 
Rio Paranaíba/MG, ....... de..............de 2020. 
 
Contratante 
 
Contratado 
 
 
Testemunhas  
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ANEXO VII – MODELO PROPOSTA 
 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
CNPJ: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
MUNICÍPIO:     CEP:    ESTADO: 
TELEFONE:    FAX: EMAIL: 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$_________,________ (VALOR POR EXTENSO) 
 

LOTE 1- INTERNET FIBRA ÓTICA 

DESCRIÇÃO COMPLETA: Contratação de empresa para prestação de serviços de disponibilização, instalação, 

configuração, manutenção, locação de todos equipamentos necessários e suporte técnico de link de internet dedicado com 

capacidade de recepção e de acesso à  internet de 270 mbps, com upload 270 mbps, e download 270 mbps (uso ilimitado 

sem custo adicional), full duplex, com fornecimento de um bloco DE IP/29, com 100% de garantia de banda para a Prefeitura 

Municipal e seus diversos setores devendo ser por meio de cabo de fibra ótica para interligar o Centro Administrativo às 

Secretarias e Setores da Prefeitura, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, 

a partir de sua ativação até o término do contrato, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado na 

Prefeitura Municipal. Sendo divididos na seguinte maneira: 

ITEM 1: ADMINISTRAÇÃO 

TIPO LOCAL ENDEREÇO VELOC. UNID  QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

Link Dedicado 

e Banda larga 

via fibra óptica 

Sede da 

Prefeitura 

RUA CAP. 

FRANKLIN DE 

CASTRO, 1065 - 

CENTRO 

50 MB  

 

 

 

 

 

SERV 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 

 

 

 

 

 

 

R$ 

Banda larga 

via fibra 

Óptica 

interligada no 

Centro 

Administrativo 

Secretaria de 

Desenvolvimento 

Social 

AV. JOSÉ 

MENDES DA 

ROCHA, 380 – 

NOVO RIO 

10 MB 

Banda larga 

via fibra 

Óptica 

interligada no 

Centro 

Administrativo 

Cras e Bolsa 

Família 

RUA JOAQUIM 

RODRIGUES DE 

MIRANDA, 65 - 

OLHOS D’ÁGUA 

12 MB 

Banda larga 

via fibra 

Óptica 

interligada no 

Centro 

Administrativo 

Conselho Tutelar RUA FELIPE 

ABRÃO JABER, 

140 – ALTO 

SANTA CRUZ 

8 MB 

Banda larga 

via fibra 

Óptica 

interligada no 

Centro 

Administrativo 

Secretaria 

Municipal de 

Cultura 

RUA ATANASIO 

JOSÉ 

GONÇALVES, 139 

- CENTRO 

6 MB 
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Banda larga 

via fibra 

Óptica 

interligada no 

Centro 

Administrativo 

Abrigo Conviver PRAÇA DA 

JUSTIÇA, 33 – 

OLHOS D’ÁGUA 

4 MB 

Banda larga 

via fibra 

Óptica 

interligada no 

Centro 

Administrativo 

Polícia Militar RUA CAP. 

FRANKLIN DE 

CASTRO, 2255 – 

NOVO RIO 

10 MB 

ITEM 2:  EDUCAÇÃO 

 

Banda larga 

via fibra 

Óptica 

interligada no 

Centro 

Administrativo 

Escola Padre 

Goulart 

RUA VER. 

AUGUSTO A. DE 

CARVALHO, 315 

– NOVO RIO 

15 MB  

SERV 

 

12 

 

R$ 

 

R$ 

Banda larga 

via fibra 

Óptica 

interligada no 

Centro 

Administrativo 

Escola Prof.ª 

Avelina Resende 

Boaventura 

RUA JOSÉ DE 

SOUZA BARROS, 

223 - SÃO 

FRANCISCO 

10 MB 

Banda larga 

via fibra 

Óptica 

interligada no 

Centro 

Administrativo 

Escola 

Presidente 

Tancredo Neves 

AVENIDA 

TRAJANO JOSÉ 

DA SILVA, 139 - 

CENTRO 

15 MB 

Banda larga 

via fibra 

Óptica 

interligada no 

Centro 

Administrativo 

Escola 

Presidente 

Tancredo Neves 

2° endereço 

(Guarda dos 

Ferreiros): 

AVENIDA 

HERMENEGILDO 

JOSÉ DE 

OLIVEIRA, 262 – 

DISTRITO DE 

GUARDA DOS 

FERREIROS 

10 MB 

Banda larga 

via fibra 

Óptica 

interligada no 

Centro 

Administrativo 

Secretaria 

Municipal de 

Educação 

RUA JOSÉ 

MACIEL, 109 – 

NOVO RIO 

10 MB 

Banda larga 

via fibra 

Óptica 

interligada no 

Centro 

Administrativo 

CEMEI Joana 

Darc 

RUA BEM TE VI, 

44 – NOVO RIO 

5 MB 

Banda larga 

via fibra 

Óptica 

CEMEI Maria 

Auxiliadora - 

RUA ONOFRE 

BARBOSA DE 

CASTRO, 735 – 

10 MB 
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interligada no 

Centro 

Administrativo 

Guarda dos 

Ferreiros 

DISTRITO DE 

GUARDA DOS 

FERREIROS 

ITEM 3: SAUDE 

Banda larga 

via fibra 

Óptica 

interligada no 

Centro 

Administrativo 

Unidade Básica 

de Saúde São 

Francisco 

AVENIDA DOS 

CAFEICULTORES 

11 L, NOVO RIO 

10 MB  

 

 

 

 

 

 

 

 

SERV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 

Banda larga 

via fibra 

Óptica 

interligada no 

Centro 

Administrativo 

Unidade Básica 

de Saúde Olhos 

D’ água 

RUA JOAQUIM 

RODRIGUES DE 

MIRANDA, l0 – 

OLHOS D’ÁGUA 

10 MB 

Banda larga 

via fibra 

Óptica 

interligada no 

Centro 

Administrativo 

Unidade Básica 

de Saúde Novo 

Horizonte: 

AVENIDA JOSÉ 

MENDES 

ROCHA, 340 – 

NOVO RIO 

10 MB 

Banda larga 

via fibra 

Óptica 

interligada no 

Centro 

Administrativo 

Unidade Básica 

de Saúde Guarda 

dos Ferreiros 

RUA ONOFRE 

BARBOSA DE 

CASTRO, 795 – 

DISTRITO DE 

GUARDA DOS 

FERREIROS 

10 MB 

Banda larga 

via fibra 

Óptica 

interligada no 

Centro 

Administrativo 

Hospital 

Municipal de 

Saúde 

RUA VICENTE 

CAETANO, 100 - 

CENTRO 

15 MB 

Banda larga 

via fibra 

Óptica 

interligada no 

Centro 

Administrativo 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

RUA 

BOAVENTURA, 

46 - CENTRO 

25 MB 

Banda larga 

via fibra 

Óptica 

interligada no 

Centro 

Administrativo 

Clínica de 

Especialidades 

de Rio Paranaíba 

RUA BARÃO DE 

SÃO 

FRANCISCO, 377 

- CENTRO 

10 MB 

Banda larga 

via fibra 

Óptica 

interligada no 

Centro 

Administrativo 

Farmácia de 

Todos de Rio 

Paranaíba 

AVENIDA JOSÉ 

MENDES DA 

ROCHA, 410 – 

NOVO RIO 

5 MB 
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VALOR TOTAL 

DO LOTE 1 

Valor unitário (mensal):  R$ 

Valor total (12 meses): R$ 

 

LOTE 2- INTERNET VIA RADIO 

DESCRIÇÃO COMPLETA: Contratação de empresa para prestação de serviços de disponibilização, instalação, 

configuração, manutenção, locação de todos equipamentos necessários e suporte técnico de link de internet com capacidade 

de recepção e de acesso a internet de 35 mbps, com upload 35 mbps, e download 35 mbps (uso ilimitado sem custo 

adicional), com 100% de garantia de banda para a Prefeitura Municipal e seus diversos setores, devendo ser por meio de 

Internet Via Rádio, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a partir de sua 

ativação até o término do contrato, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado em cada endereço 

para pontos nos distritos do município. Sendo divididos na seguinte maneira: 

ITEM 1:  EDUCAÇÃO 

TIPO LOCAL ENDEREÇO VELOC. UNID QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

Internet Via 

Radio 

Escola João 

Barbosa de 

Barros 

DISTRITO DE 

CHAVES 

5 MB  

 

 

SERV 

 

 

 

12 

 

 

 

R$ 

 

 

 

R$ Internet Via 

Radio 

Escola João 

Antônio Mendes 

DISTRITO DE 

ABAETÉ DOS 

MENDES 

10 MB 

Internet Via 

Radio 

Escola 

Cincinato 

Ferreira de 

Aguiar 

COMUNIDADE 

DE SÃO JOÃO 

5 MB 

Internet Via 

Radio 

Escola Severino 

José de 

Figueiredo 

COMUNIDADE 

DE PALMEIRAS 

5 MB 

ITEM 2: SAUDE 

Internet Via 

Radio 

Unidade Básica 

de Saúde Abaeté 

RUA LUIZ 

MACIEL, 20 – 

DISTRITO DE 

ABAETÉ DOS 

MENDES 

5 MB  

 

 

SERV 

 

 

 

 

12 

 

 

 

R$ 

 

 

 

R$ 

Internet Via 

Radio 

Posto de Saúde 

Osvalda 

Cândida 

Oliveira 

RUA TANCREDO 

NEVES, 05 – 

DISTRITO DE 

CHAVES 

5 MB 

VALOR TOTAL DO 

LOTE 2 

Valor unitário (mensal):  R$ 

Valor total (12 meses): R$ 

 
 
Demais Informações: 
 
Informações Bancárias, para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento. 

Nome do Banco: ___________________. Código do Banco: _________________________ 

Nome da Agência: ____________________. Código da Agência: _____________________ 
Número da Conta-Corrente: ________________________________ 

Dados Pessoais, da pessoa que ficará encarregada da retirada da Nota de empenho. 
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Nome completo: _____________________________________________________ 

Profissão:  ______________________________________________ 

CPF n.:  ________________________________________________ 

RG: ___________; Órgão expedidor: _____________; Data de expedição: ____/____/_____ 

Domicílio, com endereço completo: ________________________________________ 

Cargo na empresa:  _________________________________ 

Outras informações: 
 
 
(Local, Data) 
Assinatura do Representante Legal 
Identidade/CPF 
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ANEXO VIII - MODELO  DE  DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA OU RENÚNCIA DE VISITA 
TÉCNICA (CONFORME O CASO) 

 
 
À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 
 
Pregoeira Municipal 
 
Processo nº 032/2020 
 
Pregão Presencial nº. 024/2020. 
 
 
A empresa _________________________________________, com inscrição no CNPJ sob o n° 
_____________________, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr(a). 
________________________________________, portador do CPF n° ______________________ e 
RG _______________________, DECLARA, sob  as  penas  da  Lei,  que  vistoriou os locais onde o 
objeto do edital referente ao PROCESSO LICITATÓRIO nº 032/2020, PREGÃO PRESENCIAL nº. 
024/2020 será executado e tomou  conhecimento de   todas  as   informações  e   das   condições  
locais  para   o   cumprimento das obrigações previstas no Edital. A visita realizada e  os  elementos  
técnicos fornecidos são suficientes para  os  levantamentos necessários   à    elaboração   da    proposta   
bem   como    o  desenvolvimento  dos serviços a serem realizados, de modo a não  incorrer  em  
omissões  que  não  poderão ser alegadas pela empresa  em favor  de  eventuais  pretensões  de  
acréscimos  de serviços. Não serão aceitas reclamações posteriores sob  alegação de  aumento de 
serviços  ou  serviços  e  materiais  não  relacionados  no Termo de Referência. 
 
(Local, Data) 
Assinatura do Representante Legal 
Identidade/CPF 
 
 
 
 
 
 
A empresa _________________________________________, com inscrição no CNPJ sob o n° 
_____________________, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr(a). 
________________________________________, portador do CPF n° ______________________ e 
RG _______________________, DECLARA, sob  as  penas  da  Lei, que optou pela não realização 
da visita técnica nos locais onde deverão ser executados os serviços objeto do edital referente ao 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 032/2020, PREGÃO PRESENCIAL nº. 024/2020, assumindo 
inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, reconhecendo que esta empresa 
não poderá invocar desconhecimento na execução do objeto, bem como na formulação dos preços 
apresentados. 
 
 
(Local, Data) 
Assinatura do Representante Legal 
Identidade/CPF 
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