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EDITAL DE LICITAÇÃOPROCESSO Nº. 088/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 034/2021 
 

1 – PREÂMBULO: 
1.1 A Prefeitura Municipal de Buenópolis/MG, situada à Rua Ataliba Pereira, 99, Centro, através do Prefeito 
Municipal, torna público que seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, nomeados através da Portaria 059/2021 
de 01 de fevereiro de 2021, estarão reunidos para receber as documentações e proposta para licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo “Menor preço Global” – AMPLA CONCORRÊNCIA – visando a 
contratação de empresa especializada em telecomunicações para prestação de serviço de telefonia móvel 
(Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas modalidades Local e Longa Distância Nacional, dados móveis e 
fornecimento de Chip de voz novos em regime de comodato, conforme especificações constantes no ANEXO I 
– Termo de Referência, parte integrante do presente edital, o qual será processado e julgado em conformidade 
com os preceitos do Decreto Federal nº. 10.024, de 20 de setembro de 2019, subsidiariamente à Lei Federal nº. 
10.520/2002 de 17.07.2002, Lei nº. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores alterações, Lei Complementar nº. 
123/2006. 
1.2 O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condição de 
segurança - criptografia e autenticação em todas as suas fases. 

1.2.1 Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município, denominado pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos pelo “site” www.portaldecompraspublicas.com.br. 
1.3 Informações complementares sobre o edital poderão ser obtidas pelos interessados no site da Prefeitura 
Municipal de Buenópolis, www.buenopolis.mg.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (38) 
38 3756 – 2196, ou no Setor de Compras/Licitações, desta Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário 
das 07 às 13:00 horas. 

2 – OBJETO DA LICITAÇÃO: 
2.1 O objeto da presente licitação visa o PREGÃO ELETRÔNICO do tipo “Menor preço Global” – AMPLA 
CONCORRÊNCIA – visando a contratação de empresa especializada em telecomunicações para prestação de 
serviço de telefonia móvel (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas modalidades Local e Longa Distância 
Nacional, dados móveis e fornecimento de Chip de voz novos em regime comodato, conforme especificações 
constantes no ANEXO I – Termo de Referência. 
2.2 As especificações detalhadas do objeto deste Edital constam do ANEXO I – Termo de Referência, a qual 
faz parte integrante deste Edital, as quais não poderão ser alteradas, constando orientações e dados objetivos 
para os licitantes elaborarem suas propostas; 
2.3 As especificações constantes da Proposta de Preço não poderão ser alteradas, podendo o licitante 
solicitar esclarecimento prévio à Comissão Especial de Pregão; 
2.4 Em caso de divergência entre as especificações dos objetos descritas no portal de compras públicas a ser 
acessado no site www.portaldecompraspublicas.com.br e as especificações técnicas constantes no ANEXO I – 
Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a esteúltimo. 

3 – DA ABERTURA: 
3.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública eletrônica, dirigida pelo Pregoeiro, a ser realizada 
conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital. 

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 034/2021 

APRESENTAÇÃO DAS  PROPOSTAS E DOS 
DOCUMENTOS DE    HABILITAÇÃO: 

Até às 09h, do dia 06/01/2022, que deverão ser encaminhadas, 
exclusivamente, por meio eletrônico. 

LOCAL www.portaldecompraspublicas.com.br 

ESCLARECIMENTOS: Email: licitacao@Buenópolis.mg.gov.br 

CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE   
INFORMAÇÕES: 

Na internet no site www.Buenópolis.mg.gov.br no 
link  https://Buenópolis.mg.gov.br/portal/editais/1, telefone (38)3756-2196. 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
4.1 Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem no ramo 
pertinente ao objeto desta licitação, permitindo expressamente a possibilidade de participação em consórcio de 
empresas do mesmo grupo, e que atendam a todas as exigências contidas neste Edital e, ainda, apresentarem 
a documentação solicitada no dia e horário informados no preâmbulo deste Edital e, ainda, apresentarem a 
documentação solicitada junto ao site “www.portaldecompraspublicas.com.br”. 

4.1.1 Não será reservada a participação exclusiva de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte no presente  
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certame, devido na fase interna do procedimento não ser possível constatar 03 (três) potenciais fornecedores 
local ou regionalmente enquadrados nessa condição, conforme o disposto no art. 49, inciso II da Lei 
Complementar nº 123/2006. 
4.2 Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 

4.2.1 Empresas estrangeiras que não funcionem no país; 

4.2.2 Declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 e que 
não tenha restabelecido sua idoneidade; 

4.2.3 Com irregularidade decretada junto aos órgãos Municipal e Estadual; 

4.2.4 Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação; 

4.2.5 Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação; 

4.2.6 Enquadrada nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93; 
4.3 A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

5 – DO CREDENCIAMENTO 
5.1 O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no Portal de Compras Públicas, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória pregão, em sua forma eletrônica. 

5.1.1 O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br; 
5.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 
Pregão. 
5.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como 
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
5.4 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Portal de Compras 
Públicas e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 
desatualizados. 

5.4.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
6.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data 
e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação. 
6.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio 
de chave de acesso e senha. 
6.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
6.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
6.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
6.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
6.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

7.1.1 Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda 
corrente nacional; 

7.1.2 Marca de cada item ofertado; 
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7.1.3 Fabricante de cada item ofertado; 

7.1.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

7.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
7.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 
dos bens ou serviços. 
7.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
7.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua 
apresentação. 
7.6 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 

8 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
8.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e 
local indicados neste Edital. 
8.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as  

 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
8.3 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
8.4 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 
por todos os participantes. 
8.5 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a 
efeito na fase de aceitação. 
8.6 .O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da 
fase de lances. 
8.7 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
8.8 Iniciada   a   etapa   competitiva,   os   licitantes   deverão   encaminhar   lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
8.9 O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital. 
8.10 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital. 
8.11 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por 
ele ofertado e registrado pelo sistema. 
8.12 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,01 (um centavo). 
8.13 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados 
pelo sistema os respectivos lances. 
8.14 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 
8.15 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema 
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez 
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
8.16 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de 
valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e 
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
8.17 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores 
lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco 
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
8.18 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,  poderá  o  pregoeiro,  
assessorado  pela  equipe  de  apoio,  justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 
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8.19 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro. 
8.20 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
primeiro. 
8.21 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do licitante. 
8.22 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

8.22.1 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 
sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes 
do certame, publicada no Portal de Compras Públicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão 
divulgadas data e hora para a sua reabertura. 
8.23 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
8.24 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez 
encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade 
empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, 
de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
8.25 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com  
 

8.26 a primeira colocada. 
8.27 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
8.28 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno 
porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
8.29 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
8.30 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, 
o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, 
conforme regulamento. 
8.31 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira 
que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 
fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
8.32 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 3º, § 
2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

8.32.1 Produzidos no país; 

8.32.2 Produzidos por empresas brasileiras; 

8.32.3 Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.32.4 Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação. 
8.33 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas. 
8.34 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

8.34.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

8.34.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta 
adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
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8.35 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

9 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto 
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste 
Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 
10.024/2019. 
9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo 
fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
9.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
9.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
9.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 
no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
9.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.6.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita  e  justificada  do  licitante,   
 
formulada  antes  de  findo  o  prazo,  e  formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

9.6.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, 
se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.6.3 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade 
e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante 
classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado 
e dentro de 03 (três) dias úteis contados da solicitação. 

9.6.3.1 Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para 
a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 

9.6.3.2 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

9.6.3.3 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem  justificativa  aceita  pelo  
Pregoeiro,  ou  havendo  entrega  de  amostra  fora  das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante 
será recusada. 

9.6.3.4 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará 
a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) 
amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no 
Termo de Referência. 

9.6.3.5 Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser 
manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 

9.6.3.6 Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos 
licitantes no prazo de 10 (dez) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a 
ressarcimento. 

9.6.3.7 Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à 
realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu 
perfeito manuseio, quando for o caso. 
9.7 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, 
e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
9.8 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
sua continuidade. 
9.9 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou 
o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 
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diversas das previstas neste Edital. 

9.9.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

9.9.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
9.10 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que 
a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, 
da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida, se for o caso. 
9.11 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 

10 - DA HABILITAÇÃO 
10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 
mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras públicas, e ainda nos seguintes cadastros: 

10.1.1 Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas; 

10.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/); 

10.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ). 
 

10.1.4 Lista  de  Inidôneos,  mantida  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União   –  TCU 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0 

10.1.5 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável 
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.1.5.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 
o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.1.5.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 

10.1.5.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

10.1.6 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 
participação. 

10.1.7 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 
aceitação da proposta subsequente. 
10.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do portal 
de compras públicas, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação 
econômica financeira e habilitação técnica. 

10.2.1 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do portal de compras públicas, 
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

10.2.2 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
10.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em 
formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
10.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 
10.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
10.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 
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todos os documentos deverão estar em nome da filial,exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

10.6.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 
contribuições. 
10.7 Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação 
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
10.8 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

10.8.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede; 

10.8.2 Em  se  tratando  de  microempreendedor  individual  –  MEI:  Certificado  da Condição   de   
Microempreendedor   Individual   -   CCMEI,   cuja   aceitação   ficará condicionada à verificação da autenticidade 
no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

10.8.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

10.8.4 Inscrição  no  Registro  Público  de  Empresas  Mercantis  onde  opera,  com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

10.8.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local 
de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
 
 

10.8.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

10.8.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

10.8.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 
10.9 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

10.9.1 CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 

10.9.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação  de  certidão  
expedida  conjuntamente  pela  Secretaria  da  Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

10.9.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

10.9.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa,nos  termos  do  Título  VII-A  da  Consolidação  das  
Leis  do  Trabalho,  aprovada  pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

10.9.5 Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos 
Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada; 

10.9.6 Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos 
Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 

10.9.7 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno 
porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 
10.10 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

10.10.1 Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da licitante, com 
data não anterior a 60 (sessenta) dias da realização da licitação. Vale ressaltar que o prazo de 90 dias contido 
no corpo do presente documento indica apenas a período no qual a certidão estará disponível para verificação da 
autenticidade, e não aponta, portanto, o seu real prazo de validade 
10.11 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

10.11.1 Apresentar atestado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a 
licitante tenha executado/fornecido satisfatoriamente serviços/produtos compatíveis com o objeto desta 
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licitação, similares, com nome do atestador e assinatura, endereço e o telefone de contato, ou qualquer outro 
meio com o qual a Prefeitura Municipal de Buenópolis, possa valer-se para manter contato. 
10.12 Documentação Complementar 

10.12.1 Declaração de Pleno Atendimento, conforme modelo do ANEXO III. 
10.13 Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo o original a ser 
substituído por cópia reprográfica autenticada. 
10.14 Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão estar em nome do proponente e, observando 
ainda o que segue, conforme preceitua a legislação vigente: 

10.14.1 Se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

10.14.2 Se o proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
10.15 A microempresa – ME, a empresa de pequeno porte – EPP ou microempreendedor individual – MEI deverão 
apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da 
regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. Contudo a comprovação da regularidade 
fiscal e trabalhista das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte será exigida nos termos do disposto na 
legislação em vigor. 

10.15.1 As certidões apresentadas com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente salvo o 
disposto na Lei Complementar nº 123/2006. As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão 
aceitas com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias consecutivos de antecedência da data prevista 
para apresentação das propostas. 
 
10.16 Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência plena na data fixada 
para sua apresentação. 
10.17 O licitante obriga-se aos termos do modelo de Declaração de Pleno Atendimento. 
10.18 A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o 
previsto neste título inabilitará o licitante. 
10.19 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em 
formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
10.20 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado 
a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu 
às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação 
das sanções cabíveis. 
10.21 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 
10.22 Toda a documentação exigida deverá ser apresentada por uma das seguintes  formas: 

a) em original; 

b) por qualquer processo de cópia, autenticada por servidor da Administração, devidamente qualificado, ou por 
Cartório competente; 

c) publicação em órgão da Imprensa Oficial; 

d) que contenha identificação para autenticação eletrônica. 

10.23 Não serão aceitos pelo (a) pregoeiro (a) “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
10.24 Após a verificação da documentação, o licitante vencedor terá prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentação de toda a documentação, impressa e assinada ou postada via Correios ou outro meio que melhor 
lhe convir, caso o licitante assim preferir, sendo que neste último caso o licitante deverá enviar através de e-mail 
o comprovante da postagem ou código de rastreamento, sob pena de inabilitação. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) a contar da 
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

11.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, 
devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

11.1.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 
11.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
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11.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a Contratada. 
11.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global 
em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de 
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 
11.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de 
preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 
desclassificação. 
11.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que 
não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
11.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 
disponíveis na internet, após a homologação. 

12 - DOS RECURSOS 
12.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta 
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da 
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 
admissibilidade do recurso. 

12.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse 
direito. 

12.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as 
razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
12.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
12.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 
neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
13.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

13.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 
anulados e os que dele dependam. 

13.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor 
não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, 
nos termos do art. 43, 
§1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 
encerramento da etapa de lances. 
13.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

13.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do 
procedimento licitatório. 

13.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no cadastro do portal de 
compras públicas, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não 
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 
14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará 
o procedimento licitatório. 

15 – DAS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO 
15.1 As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura e a licitante vencedora, serão 
formalizadas através de instrumento contratual, observando- se as condições estabelecidas neste Edital, seus 
Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante vencedor. 

http://www.salinas.mg.gov.br/
mailto:licitacao@salinas.mg.gov.br


Rua Ataliba Pereira, 99 – Centro – Buenópolis/MG - 
www.buenópolis.mg.gov.br | licitacao@Buenópolis.mg.gov.br 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS 

CEP:  39.230-000   -   Estado de Minas Gerais - MG 

  

 

15.2 A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato e/ou outro instrumento 
hábil, conforme previsto no artigo 62 da Lei 8.666/93, que deverá comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias, 
contados a partir da convocação. 
15.3 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. 
15.4 O(a) Pregoeiro(a) 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. 
15.5 O prazo de vigência inicial do contrato será de 12 (doze) meses, iniciado a partir da assinatura do 
respectivo instrumento. 
15.6 O contrato poderá ser rescindido de pleno direito, no todo ou em parte, nas situações previstas abaixo: 

I) Por iniciativa da Administração: 
a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

II) Por iniciativa do fornecedor: 

a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os requisitos desta 
Ata de Registro de Preços; 

b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da 
Lei nº 8.666/93. 
 
 

Parágrafo primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço, o fornecedor será informado por 
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
Parágrafo segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, considerando-se cancelado o preço 
registrado. 

Parágrafo terceiro – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não 
ser aceita pela Administração Municipal de Buenópolis, facultando- se a este, neste caso, a aplicação das 
penalidades previstas na legislação pertinente. 
Parágrafo quarto – Havendo o cancelamento do preço, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao 
respectivo. 
Parágrafo quinto – Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de rescisão do contrato, a Administração Municipal 
de Buenópolis poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, 
até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

16 – DA REVISÃO DOS PREÇOS 
16.1 Obedecido o interregno mínimo de 01 (um) ano, os valores da proposta serão, se for prorrogado, reajustados 
pelo IST (Índice de Serviços de Telecomunicações) - IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna). 
16.2 Admitido reajuste ou repactuação no termo de contrato, para restabelecer a relação que as parte pactuaram 
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição do CONTRATANTE para a justa remuneração, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem 
fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área 
econômica extraordinária e extracontratual. 

16.2.1 No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá solicitar formalmente a 
Prefeitura Municipal de Buenópolis-MG, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a 
procedência do pedido, sendo que o  mesmo  será  encaminhado  à  procuradoria  jurídica  do  município  para  o  
devido parecer. 
16.3 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem nas compras, em até 25% do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65, Parágrafo 1º da Lei 
8.666/93. 
16.4 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. 

17 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 
17.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista 
no orçamento do município para o exercício de 2021, nas classificações abaixo: 
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17.1.1 Caso o valor do saldo orçamentário esteja abaixo do valor total adjudicado para a contratação, a 
administração procederá com a devida suplementação, esta, prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

18 – DO FORNECIMENTO 
18.1 As regras e condições de execução e dos requisitos necessários da presente licitação constam do ANEXO I 
– Termo de Referência. 

19 – DO PAGAMENTO 
19.1 O pagamento será efetuado mensalmente, mediante apresentação de notas fiscais/faturas pelas 
secretarias que estejam devidamente dentro dos valores especificados no contrato, indicadas pelo Gestor de 
Contrato, após o aceite de todos os serviços fornecidos, comprovada a conformidade desses com as 
especificações exigidas neste Edital, com vencimento para no mínimo 15 (quinze) dias após a emissão das Notas 
fiscais/faturas. 

19.1.1 Caso não seja possível a separação dos documentos fiscais/faturas por unidade requisitante (secretarias), 
a CONTRATADA deverá ofertar software gerenciador digital e online gratuitamente a fim de que a prefeitura de 
Buenópolis possa gerenciar o uso das linhas através de ferramentas de controle de tráfego, acesso, quantitativos e 
etc. 
19.2 A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura, juntamente com documento em papel 
timbrado da empresa informando a Agência Bancária e o número da Conta a ser depositado o pagamento 
ou código de barras para pagamento. 
19.3 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir 
após a sua reapresentação. A reapresentação deverá ser feita da mesma forma descrita no item 19.2, 19.3 e 
seguintes. 
19.4 A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de 
responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular 
execução contratual. 
19.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada ou pela sua filial que seja a responsável 
pela cobrança (observado o previsto na fase habilitatória do presente certame). 
19.6 Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, a Contratada deverá cumprir a Nota de Autorização de 
Fornecimento mesmo estando o Município em débito para com a Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias. 
Após esse período, poderá a mesma optar pela rescisão contratual. 
19.7 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 

20 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
20.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, as obrigações da CONTRATADA e da 
CONTRATANTE estão descritas no ANEXO I – Termo de Referência – e Minuta do contrato anexos. 

21 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
21.1 Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 1% (um 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 por cento) do valor empenhado. 
21.2 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: 

I – advertência; 

II – multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 

III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por 
prazo não superior a 5 (cinco) anos e, 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
21.3 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. 
21.4 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. 
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21.5 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. 
21.6 A recusa do adjudicatário em assinar a Ata, dentro do prazo estabelecido pela Administração, bem como 
o atraso e a inexecução parcial ou total das obrigações, nas condições especificadas neste edital e anexos, 
caracterizam o descumprimento total das obrigações assumidas e permitem a aplicação de sanções. 
21.7 O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das obrigações 
assumidas, sujeitando-o às sanções legalmente estabelecidas. 
21.8 A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando- se a ampla defesa e o 
contraditório de acordo com o disposto na Lei Estadual nº. 14.184/2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de 
janeiro de 2012. 
21.9 São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações 
contratuais: 

21.9.1 Não atendimento às especificações técnicas previstas no termo de referência; 

21.9.2 Retardamento imotivado da execução do objeto ou de suas etapas de execução; 

21.9.3 Paralisação da execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública; 

21.9.4 Entrega de objeto/mercadoria falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado para o uso, 
como se verdadeiro ou perfeito fosse; 
21.10 A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nos subitens I, II e III do  
21.11 A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos ao fornecedor e/ou cobrada judicialmente. 
 
 
21.12 As sanções relacionadas nos itens I, II e III do 21.2 também poderão ser aplicadas àquele que: 

21.12.1 Deixar de apresentar documentação exigida para o certame; 

21.12.2 Apresentar declaração ou documentação falsa; 

21.12.3 Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 

21.12.4 Não mantiver a proposta; 

21.12.5 Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato; 

21.12.6 Cometer fraude fiscal. 
21.13 O prazo do impedimento de licitar e de contratar será de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade 
21.14 As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 
Contratar com a Administração Pública Municipal, devendo o licitante ser descredenciado junto ao Cadastro de 
Fornecedores do órgão ou entidade promotora da licitação, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no 
edital e no contrato e das demais cominações legais. 

22 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
22.1 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente edital, 
por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de acordo com os prazos dos Art. 23 e 24 do Decreto 
Federal nº. 10.024/2019, por meio eletrônico ou no endereço discriminado neste edital, cabendo ao(a) 
Pregoeiro(a) decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 
22.2 Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os respectivos prazos legais. 
22.3 Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
23.1 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. 
23.2 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. 
23.3 É facultada o(a) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
23.4 Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital e na homologação do 
resultado desta licitação não implicarão em direito à contratação. 
23.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, 
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observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na Prefeitura Municipal de 
Buenópolis/MG, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
23.6 O Prefeito Municipal de Buenópolis/MG, 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. 
23.7 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. 
23.8 Para  dirimir,  na  esfera  judicial,  as  questões  oriundas  do  presente  Edital,  será competente exclusivamente 
o Foro da Comarca de Buenópolis/MG. 
23.9 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. 

23.10 Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a).Fazem partes integrantes deste edital: 

Anexo I – Termo de referência; 

Anexo II – Minuta de Proposta Comercial;  
Anexo III – Declaração de Pleno Atendimento; 
Anexo IV – Minuta do Contrato.                

                           Buenópolis/MG,26 de novembro de 2021. 
 

      ______________________________________   Pregoeiro Municipal
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  

 
Objeto: É objeto desta licitação a contratação de empresa especializada em telecomunicação para prestação 
de serviço de telefonia móvel (Móvel-Móvel, Móvel- Fixo e dados), nas modalidades local e longa distância 
nacional, dados móveis e fornecimento de chip de voz novos em regime comodato, de acordo com as 
especificações e definições constantes neste Termo de Referência – Anexo I: 
Item Quant Produto/serviço mensal  

01 40 092018 - Serviço de Telefonia Móvel com plano de ligações ilimitadas para Fixo e Móvel de qualquer 
operadora do Brasil (VC1, VC2 e VC3), SMS ilimitado para qualquer operadora móvel do Brasil, com 
pacote de dados -01 GB (um giga)  de internet com redução da velocidade para 128kbps após 
atingimento da franquia sem a cobrança de valores excedentes; e Serviço de Gestor de Voz e Dados 
via web, incluso gratuitamente no pacote.  OBS1.: Todos os planos deverão  proporcionar acesso à 
internet, mais precisamente ao “WhatsApp” sistema de mensagens de áudio e vídeo: 
OBSSERVAÇÃO: Além da franquia de minutos do plano, uma margem de até 3.000 minutos a mais. 

02 40 92017 - Serviço de Telefonia Móvel com plano de ligações ilimitadas para Fixo e Móvel de qualquer 
operadora do Brasil (VC1, VC2 e VC3), SMS ilimitado para qualquer operadora móvel do Brasil, com 
pacote de dados 5GB (cinco giga)  de internet com redução da velocidade para 128kbps após 
atingimento da franquia sem a cobrança de valores excedentes; e Serviço de Gestor de Voz e Dados 
via web, incluso gratuitamente no pacote.Todos os planos deverão  proporcionar acesso à internet, 
mais precisamente ao “WhatsApp” sistema de mensagens de áudio e vídeo: OBSERVAÇÃO: Além 
da franquia de minutos do plano, uma margem de até 3.000 minutos a mais.   

 

1.1 Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao 
objeto desta licitação, permitindo expressamente a possibilidade de participação em consórcio de empresas do mesmo 
grupo, e que atendam a todas as exigências contidas neste Edital e, ainda, apresentarem a documentação solicitada 
no dia e horário informados no preâmbulo deste Edital. 

1.2 Não será reservada a participação exclusiva de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte no presente 
certame, devido na fase interna do procedimento não ser possível constatar 03 (três) potenciais fornecedores 
enquadrados nessa condição, conforme o disposto no art. 49, inciso II da Lei Complementar nº 123/2006, 
adicionalmente, por não haver possibilidade de fracionamento do objeto, uma vez que toda as etapas da execução do 
objeto implica em uma combinação de tarefas que só podem ser executadas por um único fornecedor e que seu 
fracionamento ensejará em prejudicialidade ao planejamento administrativo. 

1.3 A contratação será realizada por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário. 

1.3.1 Percentuais iguais a 0% podem representar quantidade de ligações próximas a 0. 

1.3.2 Não se inclui no estudo acima o uso da telefonia no intra-grupo, ou seja, chamadas locais realizadas entre 
números da mesma operadora do mesmo CNPJ ou conta. 
 2. JUSTIFICATIVA  
2.1. A contratação faz-se necessária em virtude da necessidade permanente de comunicação entre os servidores da 
prefeitura, visto que muitas vezes esses exercem suas atividades fora do local de trabalho e para o bom e pleno 
desempenho é fundamental a celeridade na tomada de decisões em que muitas vezes, necessitam encontrar de 
imediato, em qualquer lugar, seu executor ou quem possa providenciar para que elas ocorram, podendo ocasionar 
prejuízos caso não aconteça no tempo e espaço hábil. Salientamos ainda que o serviço de telefonia móvel proporciona 
maior eficiência e eficácia no resultado das atividades institucionais visto que configura uma ferramenta diária na 
transferência de voz e de dados, além de atender a necessidade de operacionalização de alguns sistemas de tecnologia 
da informação. 
 3. DO REGIME DE FORNECIMENTO  

3.1 A prestação de serviço deve ser feita conforme a necessidade da Prefeitura Municipal de Buenópolis/MG, devendo 
ser atendidas as especificações estabelecidas neste termo. 

3.2 O serviço ilimitado deverá compreender as modalidades local, regional e longa distância nacional (LDN), incluindo 
habilitações, (VC1, VC2, VC3, etc.), serviços de gestão, chamadas recebidas fora da área de origem (38) dentro do 
estado DSL1, chamadas recebidas fora da área de origem (38) fora do estado DSL2, ligações recebidas ou originadas 
fora da Área de origem (38) dentro do estado (AD1), ligações recebidas ou originadas fora da Área de origem (38) fora do 
estado (AD2); 

3.2.1 A execução dos serviços será realizada mediante a abertura de Ordem de Serviço (OS) / Nota de Autorização de 
Fornecimento (NAF) e autorização do Gestor do Contrato. 
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3.2.2 A OS/NAF registrará as etapas, os prazos e o detalhamento dos serviços de entrega e ativação, bem como 
demais informações necessárias para a execução dos serviços por parte da Contratada; 

3.2.3 Após aprovação das demandas, o gestor do contrato encaminhará à OS/NAF para a contratada, bem como as 
informações necessárias para sua execução. 

3.2.4 Cada demanda deverá ser executada atendendo as especificações e condições constantes deste Termo de 
Referência e melhores práticas, além das que constarem da  OS/NAF; 

3.3 Os serviços deverão ser prestados de forma que no encaminhamento das chamadas o usuário receba sinais 
audíveis, facilmente identificáveis e com significados nacionalmente padronizados, nos termos da regulamentação 
pertinente, que lhe permita saber o que se passa com a chamada. As chamadas deverão ser realizadas com boa 
qualidade de transmissão, em níveis adequados, sem ruídos ou interferências e com baixa incidência de queda das 
ligações nos termos da regulamentação; 

3.4 Os serviços objetos desta licitação deverão estar disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por 
semana de forma ininterrupta sem a necessidade de dedicação de mão de obra exclusiva, inclusive nos feriados e finais 
de semana; 

3.5 A eventual manutenção e/ou paralisação nos serviços, quando absolutamente necessária, deverá ser programada 
na Administração Municipal com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, exceto quando se tratar de emergência. 
Neste último caso, a Administração Municipal deverá ser informada da necessidade emergencial tão logo a mesma seja 
identificada; 

3.6 A proponente deverá fornecer planos de telefonia de voz e dados pelas regras da Anatel, com cobertura do 
serviço de telefonia móvel de, pelo menos, 80% da área 
urbana da sede do município e cobertura, no mínimo, nos distritos do município de Buenópolis: Durante a execução a 
contratada deverá fornecer um relatório técnico de cobertura comprovando o atendimento da cobertura mínima 
solicitada conforme cláusula 3.6 deste Termo de Referência; 

3.7 A entrega dos chips em comodato deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos a contar da 
solicitação pela autoridade competente, de acordo com a quantidade solicitada; 

3.8 As faturas emitidas devem ser individualizadas de acordo com cada secretaria solicitante, e devem permitir o 
controle dos gastos com cada acesso, inclusive possibilitando que, caso efetivem possíveis valores que ultrapassem 
determinado patamar previamente informado à contratada, sejam discriminados no corpo da fatura de forma separada; 

3.9 As faturas deverão ser emitidas em nome do município de Buenópolis/MG, devendo as mesmas serem 
individualizadas de acordo com cada secretaria solicitante. 

3.10 Os preços cobrados nas faturas deverão ser aqueles constantes no contrato, de acordo com os seus preços 
unitários já deduzidos os valores dos impostos, contribuições e retenções tributárias; 

3.11 A Contratada deverá fornecer à Contratante, em regime de comodato, os SIMCARDS ativados, sem nenhum 
custo à Contratante a título de aquisição, habilitação ou taxa de serviço para ativação dos mesmos, que os entregará 
para uso aos respectivos usuários; 

3.12 Os  SIMCARDS,  deverão  ser  fornecidos  em  regime  de  comodato,  conforme estabelecido abaixo: 
I - Chip de voz em regime de comodato (SIM CARD comum), conforme necessidade da contratante. 

3.13 Será permitida a subcontratação desde que não constitua o objeto principal deste contrato e dependendo de 
autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação 
técnica necessários para a execução do objeto; 

3.14 Em qualquer hipótese de uso de serviços de terceiros permanece a responsabilidade integral da contratada pela 
perfeita execução contratual, cabendo- lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades das demais empresas, 
bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao 
objeto da subcontratação. 

3.15 O endereço  para  entrega  dos  relatórios  técnicos  e  SIM  CARDS  em  regime  de comodato será na  Rua Ataliba 
Pereira, 99 - bairro Centro, Buenópolis/MG, CEP: 39230-000. 

3.16 Deverá ser realizada reunião de alinhamento com o objetivo de identificar as expectativas, nivelar os 
entendimentos acerca das condições estabelecidas no Contrato, Edital e Anexos, e esclarecer possíveis dúvidas 
acerca da execução dos serviços. 

3.17 Deverão participar dessa reunião, no mínimo, o Gestor do Contrato na Prefeitura Municipal de Buenópolis e o 
Preposto da Contratada. 

3.18 A reunião realizar-se-á na sede da Contratante em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data de assinatura do 
contrato, conforme agendamento efetuado pelo Gestor do Contrato na Prefeitura de Buenópolis/MG. 
  4. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
4.1 Após o recebimento da Nota de Empenho e da autorização para fornecimento a contratada terá os seguintes prazos 
para execução do serviços: 
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I - Nova habilitação: até 30 dias; 

II - Ativação de serviços: até 5 dias úteis; 
 III - Desativação da linha: até 24h; 
IV - Desativação de serviços: até 24h;  
V - Bloqueio de linha: até 06h; 

VI - Desbloqueio de linha: até 06h; 

VII - Troca de número: até 03 dias úteis; 

VIII - Fornecimento de chip-sim card: até 15 dias úteis; 

IX - Migração e ativação de número portado para o contrato: até 07 dias úteis;  
X-Transferência de titularidade: até 10 dias úteis; 
XI - Portabilidade numérica: até 15 dias úteis. 
  5. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

5.1 Os serviços serão recebidos pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito 
de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 
proposta, devendo ser elaborado relatório circunstanciado, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das 
ocorrências na execução dos serviços e o atendimento a cobertura mínima exigida, garantindo a eficácia dos mesmos 
pela emissão da fatura após seja aprovado; 

5.2 Administração da Prefeitura Municipal de Buenópolis designara um servidor responsável que ficará a cargo de examinar 
o relatório dos serviços, tendo o prazo de até 05 (dias) dias para suposta aprovação; 

5.3 Quanto aos chips em comodato o recebimento ocorrerá em duas etapas: 

a) Recebimento provisório: os chips serão recebidos provisoriamente no momento da entrega, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações exigidas e com a proposta, ficando, nesta ocasião, suspensa 
a fluência do prazo de entrega inicialmente fixado; 

b) Recebimento definitivo: no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após o recebimento provisório, a fiscalização 
avaliará as características destes que, estando em conformidade com as especificações exigidas, será recebido 
definitivamente, sendo autorizada a emissão da fatura/nota fiscal; 

5.4 A contratada garantirá que os SIM CARDS, bem como o fornecimento dos serviços, serão substituídos caso 
estiverem danificados em razão de transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração; 

5.5 Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega dos relatórios e SIMCARDS, poderá ser recusado 
de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se disso imediata 
comunicação escrita ao fornecedor; 

5.6 Se após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi executado com defeito, ou em desacordo 
com o pactuado ou foi entregue em quantitativo inferior ao solicitado, a fiscalização notificará por escrito a contratada para 
substituir, às suas expensas, o material recusado ou complementar o material faltante, no prazo que lhe for indicado; 

5.7 Se a contratada não substituir ou complementar o material ou serviço entregue em desconformidade com as 
condições editalícias, o fiscal do contrato fará relatório 
circunstanciado à unidade competente com vistas à glosa da nota fiscal, no valor do material recusado ou não entregue, 
e a enviará para pagamento, informando, ainda, o valor a ser retido cautelarmente, para fazer face à eventual aplicação 
de multa; 

5.8 Glosada a fatura/nota fiscal, deverá o fiscal do contrato providenciar, junto à Secretaria da Fazenda, a emissão de 
nota fiscal para acompanhamento do serviço a ser fornecido e/os materiais a serem devolvidos, notificando a 
Contratada para que proceda o reparo deste, às suas expensas, no prazo de 60 dias, contados do recebimento da 
notificação; 

5.9 O material recusado que não for retirado pela contratada no prazo estabelecido será enviado a entidades 
filantrópicas sem fins lucrativos, reconhecidas como de utilidade  pública  federal,  ou  para  Organizações  da  
Sociedade  Civil  de  Interesse Público. 
  6. INADIMPLEMENTO E PENALIDADES  

6.1 Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 1% (hum 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 por cento) do valor empenhado. 

6.2 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: 

I – advertência; 

II – multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 

III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não 
superior a 2 (dois) anos e, 
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IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

6.3 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. 

6.4 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. 

6.5 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. 
  7. PLANILHA DE PRODUTOS E VALOR DE REFERÊNCIA  

7.1 Atendendo ao disposto no artigo 15, inciso V, parágrafo § 1o, da Lei Federal 8.666/93, a Secretaria Municipal de 
Administração e Controle Interno procedeu a avaliação de mercado, tendo por base orçamentos repassados pelas 
empresas do ramo de telefonia móvel,  

Item Quant Produto/serviço mensal  

01 40 092018 - Serviço de Telefonia Móvel com plano de ligações ilimitadas para Fixo e Móvel de qualquer 
operadora do Brasil (VC1, VC2 e VC3), SMS ilimitado para qualquer operadora móvel do Brasil, com 
pacote de dados -01 GB (um giga)  de internet com redução da velocidade para 128kbps após 
atingimento da franquia sem a cobrança de valores excedentes; e Serviço de Gestor de Voz e Dados 
via web, incluso gratuitamente no pacote.  OBS1.: Todos os planos deverão  proporcionar acesso à 
internet, mais precisamente ao “WhatsApp” sistema de mensagens de áudio e vídeo: 
OBSSERVAÇÃO: Além da franquia de minutos do plano, uma margem de até 3.000 minutos a mais. 

02 40 92017 - Serviço de Telefonia Móvel com plano de ligações ilimitadas para Fixo e Móvel de qualquer 
operadora do Brasil (VC1, VC2 e VC3), SMS ilimitado para qualquer operadora móvel do Brasil, com 
pacote de dados 5GB (cinco giga)  de internet com redução da velocidade para 128kbps após 
atingimento da franquia sem a cobrança de valores excedentes; e Serviço de Gestor de Voz e Dados 
via web, incluso gratuitamente no pacote.Todos os planos deverão  proporcionar acesso à internet, 
mais precisamente ao “WhatsApp” sistema de mensagens de áudio e vídeo: OBSERVAÇÃO: Além 
da franquia de minutos do plano, uma margem de até 3.000 minutos a mais.   

7.2 Os valores estimados apresentados acima, representam o balizamento de preços para os interessados, porém a 
equipe de licitações poderá, no momento do certame, consultar novos preços em canais de internet, telefônicos e 
outros, a fim de negociar com os fornecedores melhores preços para a administração. 
  8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:  

8.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA: 

I - Providenciar junto a órgãos competentes os registros e licenciamentos regulamentares e pertinentes aos serviços de 
que tratará o Contrato; 

II - Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, bem como 
assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL; 

III - Atender prontamente às solicitações da fiscalização da Contratante, quanto às falhas do sistema e demais 
exigências contratuais; 
IV - Informar à contratante sobre toda e qualquer alteração nas condições de prestação dos serviços, inclusive referente 
à mudança de tecnologia que enseje modificação dos termos do contrato; 

V - Executar fielmente o objeto do contrato, comunicando imediatamente e com antecedência o representante legal da 
contratante, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento, como, por exemplo, a 
interrupção do serviço por razão de ordem técnica ou por atraso no pagamento, devendo o comunicado neste último 
caso, ser efetuado no prazo mínimo de 72 horas; 

VI - Os serviços de telefonia deverão estar dentro dos padrões de qualidade nas ligações, segundo os critérios 
estabelecidos pela ANATEL, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei e no edital; 

VII - Disponibilizar consultoria especializada, para atendimento diferenciado às solicitações relativas a esta 
contratação, bem como, uma Central de Atendimento disponível 24 (vinte e quatro) horas nos 7 (sete) dias da semana, 
sem nenhum ônus adicional; 

VIII - Apresentar notas fiscais/faturas discriminadas de acordo a secretaria/unidade solicitante, indicadas pelo gestor 
de contrato, com um prazo não inferior a 05 (cinco) dias úteis antecedentes à data do vencimento; 

IX - Comunicar à contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar informações julgadas necessárias, 
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em tempo hábil, principalmente quando solicitadas pela Contratante; 

X - Acatar as orientações da contratante, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os 
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas; 

XI - Colocar à disposição da contratante, serviço de atendimento a clientes corporativos, indicando consultores e 
número de telefone diferenciado; 

XII - Responder por danos causados diretamente à Contratante e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, 
quando da execução dos serviços; 

XIII - Implantar de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação correta 
e eficaz; 

XIV - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 
contrato. A inadimplência da Contratada, referente a esses encargos, não transfere à Contratante responsabilidade por 
seu pagamento; 

XV - Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos 
e que redundem em aumento de despesas para a Contratante; 

XVI - Não transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes do Contrato, ou títulos de créditos 
emitidos por ela e sem aceite, como garantia, fiança, ou outra forma qualquer de ônus, sem anuência prévia e expressa 
da Contratante, sob pena de rescisão unilateral do Contrato; 

XVII - Manter, durante toda a execução do Contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

XVIII - Efetuar a Portabilidade Numérica, conforme determinação da ANATEL, de linhas ativas da Contratante conforme 
solicitação feita à contratada no ato da assinatura do contrato; 

XIX - Designar um representante presencial para acompanhar a gestão do contrato, com disponibilidade para visitas e 
atendimento aos chamados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

XX - A contratada deverá indicar formalmente preposto para funcionar como elo entre a empresa contratada e a 
Administração, informando todos os contatos necessários, tais como e-mail, telefones, fax, endereço, entre outros, de 
modo a garantir um serviço de qualidade; 

XXI - Atender às solicitações para sanar falhas ou interrupção na prestação dos serviços contratados, que porventura 
venham a ocorrer, devendo solucioná-las em até 24 (vinte e quatro) horas; 

XXII - Responsabilizar-se por clonagens ou outros tipos de fraudes, que porventura venham a ser identificadas nas 
linhas utilizadas pelo contratante, sem nenhum prejuízo para este. 

XXIII - Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na 
proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar bens patrimoniais ou ser prejudicial à saúde. 

XXIV - Deverá adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução do objeto, quando couber, conforme disposto 
na Instrução Normativa nº 1/2010- SLTI/MPOG. 

XXV – Conceder a CONTRATANTE os mesmos benefícios de promoções e liquidações posteriormente realizadas. 

8.2 – Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATANTE: 

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, assegurando-se do correto fornecimento dos produtos e 
qualidade dos mesmos. 

II – Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado. 

III – Realizar os devidos pagamentos; 

IV – Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do presente contrato. 
  9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
9.1 A vigência do contrato será até 31/12/2021. 
Parágrafo Primeiro – O prazo do contrato poderá ser prorrogado por até sessenta meses, nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º 
da Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo Segundo – Em caso de reajuste, o mesmo será realizado com base no Índice de Serviços de Telecomunicações 
– IST em vigor, que só poderá ocorrer após transcorrido o prazo mínimo de 12 (doze) meses. Na hipótese de suspensão, 
extinção ou vedação do índice ora ajustado fica, desde já, eleito aquele que vier a substituí-lo oficialmente. 
Parágrafo Terceiro - Os requerimentos de revisão contratual deverão ser instruídos com documentos que comprovem o fator 
superveniente imprevisível e alheio à vontade das partes, provocador do desequilíbrio contratual, sob pena de não 
recebimento. 
  10. DA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO  
10.1 As decisões da Comissão de Licitação serão comunicadas mediante publicação no site 
www.Buenópolis.mg.gov.br, salvo aquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante correio eletrônico 
(e-mail), aos representantes legais das licitantes, principalmente, quanto a: 

1) Julgamento das propostas; 
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2) Julgamento da habilitação da licitante; 

3) Resultado de recurso porventura interposto; 

4) Resultado de julgamento deste Pregão. 
  11. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E PAGAMENTO  

11.1 Pagamento: O pagamento será efetuado mensalmente, mediante apresentação de notas fiscais/faturas por 
secretarias que estejam devidamente dentro dos valores especificados no contrato, indicadas pelo Gestor de Contrato, 
após o aceite de todos serviços fornecidos, comprovada a conformidade desses com as especificações exigidas neste 
Edital, com vencimento para no mínimo 15 (quinze) dias após a emissão das notas fiscais/faturas. 

11.2 Caso não seja possível a separação dos documentos fiscais/faturas por unidade requisitante (secretarias), a 
contratada deverá ofertar software gerenciador digital e online gratuitamente a fim de que a prefeitura de Buenópolis 
possa gerenciar o uso das linhas através de ferramentas de controle de tráfego, acesso, quantitativos e etc.  
 Parágrafo Primeiro – As despesas decorrentes deste procedimento correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias:As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada, e esta, 
deverá efetuar a apresentação válida no prazo de 05 (cinco) dias. O vencimento das notas fiscais/faturas ocorrerá dentro 
de 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida; 

11.3 A fatura/nota fiscal deverá indicar o número da Conta Corrente e da Agência Bancária, para emissão da 
respectiva Ordem Bancária de pagamento, ou respectivo código de barras para pagamento; 

11.4 Os pagamentos poderão ser sustados, ou deduzidos proporcionalmente, pela Prefeitura de Buenópolis nos 
seguintes casos: 

a) não cumprimento das obrigações da Contratada para com terceiros, que possam, de qualquer forma prejudicar a 
Prefeitura de Buenópolis; 

b) inadimplemento de obrigações (multas) da Contratada para com a Prefeitura de Buenópolis por  

c) conta deste Contrato; 

d) erros e vícios nas faturas. 

11.4.1 Os pagamentos estarão condicionados aos resultados apresentados pela Contratada à perfeita execução do 
objeto, que deverão estar em conformidades com as condições, prazos e especificações constantes deste Termo de 
Referência, apurados e atestados pelos servidores formalmente designados. 
  12. PROPOSTA DE PREÇOS  

12.1 A proposta da licitante deverá conter a especificação clara e completa da prestação de serviços, obedecida a 
mesma ordem constante deste Termo de Referência, sem conter alternativas de preços, ou de qualquer outra condição 
que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

12.2 Não serão aceitas propostas contendo cópia das exigências deste Termo de Referência no lugar da 
especificação clara e inequívoca dos serviços a serem executados; 

12.3 A Contratada deverá apresentar planilha de preços, discriminando os valores total e unitário dos serviços 
contratados; 

12.4 A proposta da licitante deverá estar integralmente preenchida, discriminando os valores unitários e totais dos 
serviços objeto deste Termo de Referência, em conformidade com o modelo constante Anexo II; 

12.5 A proposta deverá conter declaração da licitante de que se encontra apta a prestar todos os serviços 
pertinentes ao ofertado e às regras de negócio envolvidas. 
  13. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

13.1 A fiscalização ficará a cargo da Secretaria Municipal de Administração. 

13.2 A Contratada deverá disponibilizar durante a vigência do contrato um Preposto que servirá de interface 
junto à Contratante para o bom andamento e cumprimento integral do objeto deste Termo de Referência. 
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ANEXO II  -PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 088/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 034/2021 

MINUTA DA PROPOSTA COMERCIAL 
 

Prezado Senhor Pregoeiro, 

Manifestando interesse em participar do processo licitatório instaurado por essa    Prefeitura, vimos 
perante o Sr. Pregoeiro, tempestivamente, apresentar a nossa proposta como participante do PREGÃO 
ELETRÔNICO n°. 034/2021, tendo nossos dados como se segue: 

 

Razão Social:  

CNPJ  

Endereço  

Telefone, Fax e e-mail da empresa:  

Nome do  Representante Legal:  
CPF - Telefone  
Endereço, Telefone,  Fax e e-mail do  representante legal  

Conta bancária onde os pagamentos serão depositados  

 
Nesta oportunidade, para todos os fins e legais efeitos, declaramos que conhecemos os termos do Edital, bem 
assim o contido na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. Assim, segue abaixo nossa 
proposta: 

 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO V. UNIT. V. MENSAL 

01      

02      

VALOR TOTAL: R$ 

 

Forma de Pagamento Observado o prazo de até 30 (trinta) dias após o fornecimento e da entrega 
da nota fiscal, acompanhada das Certidões de regularidade do INSS e FGTS. 

Prazo de validade da 

proposta e Preço: 

Mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data da abertura da 

PROPOSTA COMERCIAL; 

Prazo contratual: 12(doze) meses. 

DECLARAÇÃO 
DECLARO que nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas como: impostos, 
fretes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, tributários, fiscais ou quaisquer outras despesas 
incidentes sobre os serviços licitados, bem como declaro estar de acordo com todos os termos do Edital e 
seus anexos. 

 
 

  
Assinatura 
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ANEXO III  - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 
 

Sob as penas da lei, para os devidos fins e especialmente para o Processo Licitatório nº. 088/2021, do Pregão 
Eletrônico nº. 034/2021 promovido pela Prefeitura de Buenópolis/MG, a empresa 
........................................................, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 

.................................., com sede à ......................................, no município de 

.............................., pelo seu representante legal, infra identificado, DECLARA: 

1. Que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital do Pregão supra identificado, ressalvado 
o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o 
cumprimento integral das obrigações desta licitação; 

2. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a 
administração pública; 

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

4. E que, portanto, em cumprimento ao disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº. 10.520/2002, de 17 
de julho de 2002, se encontra perfeitamente apta para participar do Processo Licitatório supra identificado, 
estando em situação regular com suas obrigações perante o INSS, FGTS e com as Fazendas Nacional, 
Estadual e Municipal. 

5. Declara, ainda, estar ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. 
 

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. (local e data) , de de  

  

 

 

Assinatura e carimbo do CNPJ 
 
 

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue ao(a) Pregoeiro(a), após a abertura da sessão, antes e 
separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos nesta licitação. 
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ANEXO IV  - MINUTA DO CONTRATO Nº. /2021  - Ref.: Processo nº. 088/2021 Pregão Eletrônico nº. 034/2021 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS /MG 
CONTRATADA: .......................................................... 
 
Pelo presente CONTRATO, que firmam nesta data na cidade de Buenópolis, Comarca de Buenópolis, Estado de Minas 
Gerais, de uma parte, o Município de Buenópolis, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede à Rua Ataliba Pereira, 
99, bairro Centro, CEP: 39.230- 000, Buenópolis/MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 17.694.852/0001-29, representado 
neste ato por seu Prefeito, Excelentíssimo Sr. Célio Santana, portador do CPF n°.067.088.386-72 , doravante 
denominada CONTRATANTE e, por outro lado, a empresa ......................., Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
estabelecida ..............., inscrita no CNPJ sob o nº.........., representada pelo Sr.........................., brasileiro, inscrito sob o 
CPF:         ,  portador  da  Carteira  de  Identidade .........................,de agora em diante denominada CONTRATADA, 
têm justo e contratado o seguinte, que mutuamente convencionam, outorgam e aceitam, a saber: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1.Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa especializada em telecomunicações para prestação de 
serviço de telefonia móvel (Móvel-Móvel, Móvel- Fixo e dados), nas modalidades Local e Longa Distância Nacional, 
dados móveis e fornecimento de Chip de voz novos em regime de comodato, de acordo com Anexo I do Edital. 

1.2.São partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de transcrição, o Processo 
Licitatório nº. 088/2021, Pregão Eletrônico nº. 034/2021 e respectivas normas, especificações, despachos, pareceres, 
planilhas, e demais documentos dele integrantes. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
2.1.Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA: 

I - Providenciar junto a órgãos competentes os registros e licenciamentos regulamentares e pertinentes aos serviços de 
que tratará o Contrato; 
II -Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, bem como 
assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL; 

II - Atender prontamente às solicitações da fiscalização da Contratante, quanto às falhas do sistema e demais 
exigências contratuais com os acessos móveis dos celulares da Contratada; 
VI - Informar à Contratante sobre toda e qualquer alteração nas condições de prestação dos serviços, inclusive 
referente à mudança de tecnologia que enseje modificação dos termos do Contrato; 

V - Executar fielmente o objeto do Contrato, comunicando imediatamente e com antecedência o representante legal da 
Contratante, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento, como, por exemplo, a 
interrupção do serviço por razão de ordem técnica ou por atraso no pagamento, devendo o comunicado neste último 
caso, ser efetuado no prazo mínimo de 72 horas; 

VI - Os serviços de telefonia deverão estar dentro dos padrões de qualidade nas ligações, segundo os critérios 
estabelecidos pela ANATEL, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei e no edital; 

VII - Disponibilizar consultoria especializada, para atendimento diferenciado às solicitações relativas a esta 
contratação, bem como, uma Central de Atendimento disponível 24 (vinte e quatro) horas nos 7 (sete) dias da semana, 
sem nenhum ônus adicional; 

VIII - Apresentar notas fiscais/faturas discriminadas de acordo a secretaria\unidade solicitante, indicadas pelo Gestor 
de Contrato, com um prazo não inferior a 05 (cinco) dias úteis antecedentes à data do vencimento; 

IX - Comunicar à Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar informações julgadas necessárias, 
em tempo hábil, principalmente quando solicitadas pela Contratante; 
X -Acatar as orientações da Contratante, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os 
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas; 

X - Colocar à disposição da Contratante, serviço de atendimento a clientes corporativos, indicando consultores e número 
de telefone diferenciado; 

XI - Responder por danos causados diretamente à Contratante e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, 
quando da execução dos serviços; 

XII - Implantar de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação correta e 
eficaz; 

XIII - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 
contrato. A inadimplência da Contratada, referente a esses encargos, não transfere à Contratante responsabilidade por 
seu pagamento; 

XIV - Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de 
custos e que redundem em aumento de despesas para a Contratante; 
XV Não transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes do Contrato, ou títulos de créditos 
emitidos por ela e sem aceite, como garantia, fiança, ou outra forma qualquer de ônus, sem anuência prévia e expressa 
da Contratante, sob pena de rescisão unilateral do Contrato; 

XV - Manter, durante toda a execução do Contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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XVI - Efetuar a Portabilidade Numérica, conforme determinação da ANATEL, de linhas ativas da Contratante conforme 
solicitação feita à contratada no ato da assinatura do contrato; 

XVII - Designar um representante presencial para acompanhar a gestão do contrato, com disponibilidade para visitas e 
atendimento aos chamados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
XVIII -A contratada deverá indicar formalmente preposto para funcionar como elo entre a empresa contratada e a 
Administração, informando todos os contatos necessários, tais como e-mail, telefones, fax, endereço, entre outros, de 
modo a garantir um serviço de qualidade; 
XIX .Atender às solicitações para sanar falhas ou interrupção na prestação dos serviços contratados, que porventura 
venham a ocorrer, devendo solucioná-las em até 24 (vinte e quatro) horas; 
XX -Responsabilizar-se por clonagens ou outros tipos de fraudes, que porventura venham a ser identificadas nas linhas 
utilizadas pelo Contratante, sem nenhum prejuízo para este. 
XXI -Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na 
proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar bens patrimoniais ou ser prejudicial à saúde. 
XXII - Deverá adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução do objeto, quando couber, conforme disposto 
na Instrução Normativa nº 1/2010- SLTI/MPOG; 
XXIII- Conceder a CONTRATANTE os mesmos benefícios de promoções e liquidações posteriormente realizadas. 

2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATANTE: 
2.1.1..Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, assegurando-se do correto fornecimento dos produtos e 
qualidade dos mesmos. 

I – Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado. 

II – Realizar os devidos pagamentos; 

III – Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do presente contrato. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO: 

3.1 A prestação de serviço deve ser feita conforme a necessidade da Prefeitura Municipal de Buenópolis/MG, devendo 
ser atendidas as especificações estabelecidas na cláusula 07 dos produtos e valores de referência deste termo. 

3.2 O serviço ilimitado deverá compreender as modalidades local, regional e longa distância nacional (LDN), incluindo 
habilitações, (VC1, VC2, VC3, etc.), serviços de gestão, chamadas recebidas fora da área de origem (38) dentro do 
estado DSL1, chamadas recebidas fora da área de origem (38) fora do estado DSL2, ligações recebidas ou originadas 
fora da Área de origem (38) dentro do estado (AD1), ligações recebidas ou originadas fora da Área de origem (38) fora do 
estado (AD2); 
32.1.1.A execução dos serviços será realizada mediante a abertura de Ordem de Serviço (OS) / Nota de Autorização de 
Fornecimento (NAF) e autorização do Gestor do Contrato. 
3.2.2.A OS/NAF registrará as etapas, os prazos e o detalhamento dos serviços de entrega e ativação, bem como 
demais informações necessárias para a execução dos serviços por parte da Contratada; 

3.2.1 Após aprovação das demandas, o gestor do contrato encaminhará à OS/NAF para a contratada, bem como as 
informações necessárias para sua execução.Cada demanda deverá ser executada atendendo as especificações e 
condições constantes deste Termo de Referência e melhores práticas, além das que constarem da OS/NAF; 

3.3 Os serviços deverão ser prestados de forma que no encaminhamento das chamadas o usuário receba sinais 
audíveis, facilmente identificáveis e com significados nacionalmente padronizados, nos termos da regulamentação 
pertinente, que lhe permita saber o que se passa com a chamada. As chamadas deverão ser realizadas com boa 
qualidade de transmissão, em níveis adequados, sem ruídos ou interferências e com baixa incidência de queda das 
ligações nos termos da regulamentação; 

3.4 Os serviços objetos desta licitação deverão estar disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por 
semana de forma ininterrupta sem a necessidade de dedicação de mão de obra exclusiva, inclusive nos feriados e finais 
de semana; 

3.5 A eventual manutenção e/ou paralisação nos serviços, quando absolutamente necessária, deverá ser programada 
na Administração Municipal com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, exceto quando se tratar de emergência. 
Neste último caso, a Administração Municipal deverá ser informada da necessidade emergencial tão logo a mesma seja 
identificada; 

3.6 A proponente deverá fornecer planos de telefonia de voz e dados pelas regras da Anatel, com cobertura do serviço 
de telefonia móvel de, pelo menos, 80% da área urbana da sede do município e cobertura no mínimo no  distrito Curimatai,  
do município de Buenópolis. 
3.6.1.Durante a execução a contratada deverá fornecer um relatório técnico de cobertura comprovando o 
atendimento da cobertura mínima solicitada conforme cláusula 3.6 deste Termo de Referência; 

3.7 A entrega dos chips em comodato deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos a contar da 
solicitação pela autoridade competente, de acordo com a quantidade solicitada; 
3.7.1.As faturas emitidas devem ser individualizadas de acordo com cada secretaria solicitante, e devem permitir o 
controle dos gastos com cada acesso, inclusive possibilitando que, caso efetivem possíveis valores que ultrapassem 
determinado patamar previamente informado à contratada, sejam discriminados no corpo da fatura de forma separada; 
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3.8 As faturas deverão ser emitidas em nome do município de Buenópolis/MG, devendo as mesmas serem 
individualizadas de acordo com cada secretaria solicitante. 

3.9 Os preços cobrados nas faturas deverão ser aqueles constantes no contrato, de acordo com os seus preços 
unitários já deduzidos os valores dos impostos, contribuições e retenções tributárias; 

3.10 A Contratada deverá fornecer à Contratante, em regime de comodato, os SIMCARDS ativados, sem nenhum 
custo à Contratante a título de aquisição, habilitação ou taxa de serviço para ativação dos mesmos, que os entregará 
para uso aos respectivos usuários; 

3.11 Os  SIMCARDS,  deverão  ser  fornecidos  em  regime  de  comodato,  conforme estabelecido abaixo: 
I - Chip de voz em regime de comodato (SIM CARD comum), conforme necessidade da contratante. 

3.12 Será permitida a subcontratação desde que não constitua o objeto principal deste contrato e dependendo de 
autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação 
técnica necessários para a execução do objeto; 

3.13 Em qualquer hipótese de uso de serviços de terceiros permanece a responsabilidade integral da contratada pela 
perfeita execução contratual, cabendo- lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades das demais empresas, 
bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao 
objeto da subcontratação. 

3.14 .O endereço  para  entrega  dos  relatórios  técnicos  e  SIM  CARDS  em  regime  de comodato será na Rua Ataliba 
Pereira, 99 – bairro Centro, Buenópolis/MG, CEP: 39.230- 000. 
3.17.Deverá ser realizada reunião de alinhamento com o objetivo de identificar as expectativas, nivelar os 
entendimentos acerca das condições estabelecidas no Contrato, Edital e Anexos, e esclarecer possíveis dúvidas 
acerca da execução dos serviços. 

3.15 Deverão participar dessa reunião, no mínimo, o Gestor do Contrato na Prefeitura Municipal de Buenópolis e o 
Preposto da Contratada. 

3.16 .A reunião realizar-se-á na sede da Contratante em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data de assinatura do 
contrato, conforme agendamento efetuado pelo Gestor do Contrato na Prefeitura de Buenópolis/MG. 
CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1 Após o recebimento da Nota de Empenho e da autorização para fornecimento a contratada terá os seguintes 
prazos para execução do serviços: 

I - Nova habilitação Até 30 dias; 
II -Ativação de serviços Até 5 dias úteis; 
IIIIIDesativação linha Até 24h; 
IV - Desativação de serviços até 24h; 
 V - Bloqueio de linha Até 06h; 

VI - Desbloqueio de linha Até 06h; 

VII - Troca de número Até 03 dias úteis; 

VIII - Fornecimento de chip-sim card até 15 dias úteis; 

IX - Migração e ativação de número portado para o contrato Até 07 dias úteis; 

X   - Transferência de titularidade Até 10 dias úteis; 
XI - Portabilidades numérica Até 15 dias úteis. 
CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

5.1 Os serviços serão recebidos pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de 
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 
devendo ser elaborado relatório circunstanciado, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências 
na execução dos serviços e o atendimento a cobertura mínima exigida, garantindo a eficácia dos mesmos pela emissão 
da fatura após seja aprovado; 

5.2 Administração da Prefeitura Municipal de Buenópolis designara um servidor responsável que ficará a cargo de examinar 
o relatório dos serviços, tendo o prazo de até 05 (dias) dias para suposta aprovação; 

5.3 Quanto aos chips em comodato o recebimento ocorrerá em duas etapas: 

a) Recebimento provisório: os chips serão recebidos provisoriamente no momento da entrega, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações exigidas e com a proposta, ficando, nesta ocasião, suspensa 
a fluência do prazo de entrega inicialmente fixado; 

b) Recebimento definitivo: no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após o recebimento provisório, a fiscalização avaliará 
as características destes que, estando em conformidade com as especificações exigidas, será recebido 
definitivamente, sendo autorizada a emissão da fatura/nota fiscal; 
5.3.1.A contratada garantirá que os SIM CARDS, bem como o fornecimento dos serviços, serão substituídos caso 
estiverem danificados em razão de transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração; 

5.4 Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega dos relatórios e SIMCARDS, poderá ser recusado 
de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se disso imediata 
comunicação escrita ao fornecedor; 
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5.5 Se após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi executado com defeito, ou em desacordo 
com o pactuado ou foi entregue em quantitativo inferior ao solicitado, a fiscalização notificará por escrito a contratada para 
substituir, às suas expensas, o material recusado ou complementar o material faltante, no prazo que lhe for indicado; 

5.6 Se a contratada não substituir ou complementar o material ou serviço entregue em desconformidade com as 
condições editalícias, o fiscal do contrato fará relatório circunstanciado à unidade competente com vistas à glosa da 
nota fiscal, no valor do material recusado ou não entregue, e a enviará para pagamento, informando, ainda, o valor a 
ser retido cautelarmente, para fazer face à eventual aplicação de multa; 

5.7 Glosada a fatura/nota fiscal, deverá o fiscal do contrato providenciar, junto à Tesouraria Municipal, a emissão de 
nota fiscal para acompanhamento do serviço a ser fornecido e/os materiais a serem devolvidos, notificando a 
Contratada para que proceda o reparo deste, às suas expensas, no prazo de 60 dias, contados do recebimento da 
notificação; 

5.8 O material recusado que não for retirado pela contratada no prazo estabelecido será enviado a entidades 
filantrópicas sem fins lucrativos, reconhecidas como de utilidade  pública  federal,  ou  para  Organizações  da  
Sociedade  Civil  de  Interesse Público. 
CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DOS PRODUTOS E OU/SERVIÇOS 

6.1.  Os equipamentos devem ter a garantia do fabricante mínima de 12 (doze) meses contados da data de entrega 
dos produtos em comodato; 

6.2. A contratada deverá disponibilizar durante a vigência do contrato um Preposto que servirá de interface junto à 
Contratante para o bom andamento e cumprimento integral do objeto deste Termo de Referência. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1 O valor global estimado do fornecimento, ora contratado é de R$ ....... ( ............................................................ ), 
fixo e irreajustável. A quantidade, preço unitário e outras informações constam na tabela abaixo. 

7.2 No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória 
concluída, inclusive despesas com fretes e outros. 

7.3 O pagamento será efetuado mensalmente, mediante apresentação de notas fiscais/faturas por secretarias que 
estejam devidamente dentro dos valores especificados no contrato, indicadas pelo Gestor de Contrato, após o aceite 
de todos serviços fornecidos, comprovada a conformidade desses com as especificações exigidas neste Edital, com 
vencimento para no mínimo 15 (quinze) dias após a emissão das Notas fiscais/faturas. 

7.3.1 Caso não seja possível a separação dos documentos fiscais/faturas por unidade requisitante (secretarias), a 
CONTRATADA deverá ofertar software gerenciador digital e online gratuitamente a fim de que a prefeitura de Buenópolis 
possa gerenciar o uso das linhas através de ferramentas de controle de tráfego, acesso, quantitativos e etc. 

7.4 A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura, juntamente com documento em papel timbrado da 
empresa informando a Agência Bancária e o número da Conta a ser depositado o pagamento ou código de barras 
para pagamento. 

7.5 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e está deverá efetuar a 
apresentação válida no prazo de 05 (cinco) dias. O vencimento das notas fiscais/faturas ocorrerá dentro de 05 (quinze) 
dias úteis após a data de sua apresentação válida. 

7.6 A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de responsabilidades 
para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual. 

7.7 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no 
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não  
se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

7.8 Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, a Contratada deverá cumprir a ordem de serviços ou documento 
equivalente, mesmo estando o Município em débito para com a Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse 
período, poderá a mesma optar pela rescisão contratual. 

7.9 Os pagamentos poderão ser sustados, ou deduzidos proporcionalmente, pela Prefeitura de Buenópolis nos seguintes 
casos: 

a) não cumprimento das obrigações da Contratada para com terceiros, que possam, de qualquer forma prejudicar a 
Prefeitura de Buenópolis; 

b) inadimplemento de obrigações (multas ou sanções) da Contratada para com a Prefeitura de Buenópolis por conta 
deste Contrato; 

c) erros e vícios nas faturas. 
CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO E DO REAJUSTE 

8.1 Obedecido o interregno mínimo de 01 (um) ano os valores da presente proposta serão, se for prorrogado, 
reajustados pelo IST (Índice de Serviços de Telecomunicações) 
- IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna. 

8.2 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nas compras, em até 25% do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65, Parágrafo 1º da Lei 8.666/93. 
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8.3 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. 

8.3.1 No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá solicitar formalmente a 
Prefeitura Municipal de Buenópolis-MG, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência 
do pedido, sendo que o  mesmo  será  encaminhado  à  procuradoria  jurídica  do  município  para  o  devido parecer. 
CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
9.1 A vigência do contrato será de 12(doze) meses. 
Parágrafo Primeiro – O prazo do contrato poderá ser prorrogado por até sessenta meses, nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º 
da Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo Segundo – Em caso de reajuste, o mesmo será realizado com base no Índice de Serviços de 
Telecomunicações - IST em vigor, que só poderá ocorrer após transcorrido o prazo mínimo de 12 (doze) meses. Na 
hipótese de suspensão, extinção ou vedação do índice ora ajustado fica, desde já, eleito aquele que vier a substituí-lo 
oficialmente. 
Parágrafo Terceiro - Os requerimentos de revisão contratual deverão ser instruídos com documentos que comprovem o fator 
superveniente imprevisível e alheio à vontade das partes, provocador do desequilíbrio contratual, sob pena de não 
recebimento. 
CLÁUSULA DÉCIMA – RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
10.1 As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação, correrão por conta das seguintes dotações: 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

11.1 Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 1% (hum 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 por cento) do valor empenhado. 

11.2 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: 

I – advertência; 

II – multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 

III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não 
superior a 2 (dois) anos e, 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

11.3 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. 

11.4 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. 

11.5 As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela 
Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto,  recolhida  pela  adjudicatária  em  conta  corrente  em  
agência  bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da notificação, 
ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
12.1 A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 
nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 
13.1 Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação de resumo deste 
Contrato na imprensa oficial do município. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
14.1. Quaisquer dúvidas ou questões oriundas do fornecimento dos serviços constantes do presente contrato e que não 
forem passíveis de solução amigável, serão dirimidas perante o Fórum da Comarca de Buenópolis Estado de Minas 
Gerais.E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas 
e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas. 

 
....................................................................de....................................de............................... 

______________________________________            __________________________________________ 
           MUNICIPIO DE BUENÓPOLIS-MG                                     
                                                 
                                                                                             
Testemunhas:_______________________________                 ______________________________________ 
                       CPF nº:                                                                                                       CPF: 
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