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1 PREÂMBULO 

1.1 O Município de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Administração, inscrito no CNPJ/MF 

sob o n. 03.548.507/0001-10, por intermédio do Pregoeiro Oficial designado pela Portaria n. 

004/2017, torna público para conhecimento de todos interessados que fará realizar licitação na 

modalidade de PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS na forma ELETRÔNICA do tipo MENOR 

PREÇO POR LOTE, de conformidade com a lei n.10.520, de 17 de Julho de 2002, no Decreto 

Federal n. 5.450, de 31 de maio de 2005, no Decreto n. 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que 

regulamenta o SRP e Decretos Municipais N. 09/2010 e Lei Complementar n. 123 de 14 de dezembro 

de 2006, LC 147/2014 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 e suas alterações, Lei n° 8.078, de 

11/09/1990 bem como pelas disposições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

1.2 O Edital completo está à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande – Superintendência de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 18h, sito à Avenida Castelo 

Branco, 2500 – Água Limpa - Várzea Grande/MT, gratuitamente nos seguinte site: 

www.bllcompras.org.br. 

1.3 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, via INTERNET, mediante aplicativo 

“licitações”, do Portal Eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões, conforme termo de cooperação 

técnica. 

1.4. As informações e os procedimentos desta licitação serão realizados pela Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande – Superintendência de Licitações - telefone (065) 3688 8054, mediante Internet - 

site da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, www.bllcompras.org.br. Comunicações através 

de correspondência endereçar à: Prefeitura Municipal de Várzea Grande – Superintendência de 

Licitações, sito à Avenida Castelo Branco, 2500 – Água Limpa – CEP 78125-700 - Várzea Grande/MT.  

Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida através dos 

telefones: (41) 3042-9909 e 3091-9654 - Curitiba-PR, através da Bolsa de Licitações e 

Leilões ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 

1.5 A justificativa da necessidade de contratação deste objeto se encontra no Termo de 

Referência, anexo I neste edital. 

1.6 As despesas decorrentes da presente Licitação correrão a conta da seguinte dotação 

orçamentária:  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

FONTE PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DESPESA 

999 2203 3.3.90.39 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FONTE PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DESPESA 

203/204/205/304 2269 3.3.90.39 

304/203 2275 3.3.90.39 

304/204 2274 3.3.90.39 

http://www.bllcompras.org.br/
http://www.bllcompras.org.br/
mailto:contato@bll.org.br
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304/204 2277 3.3.90.39 

205 2276 3.3.90.39 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 

FONTE PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DESPESA 

999 1537 3.3.90.39 

999 1538 3.3.90.39 

999 1539 3.3.90.39 

999 1540 3.3.90.39 

999 1541 3.3.90.39 

999 2080 3.3.90.39 

999 2246 3.3.90.39 

999 2250 3.3.90.39 

 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

FONTE PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DESPESA 

999 2006 3.3.90.39 

999 2090 3.3.90.39 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA 

FONTE PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DESPESA 

999 2282 3.3.90.39 

 
1.7 A estimativa de custos foi realizada pela Superintendência de Compras do Município de 

Várzea Grande em conformidade com a Lei de Licitações e normativas vigentes. 

 
2 DO OBJETO E REALIZAÇÃO 

 
2.1 O presente PREGÃO ELETRÔNICO tem por OBJETO:  

2.1.1. A descrição do objeto e requisitos técnicos, encontram-se descriminados no item 5 do 

termo de referencia. 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

TELECOMUNICAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 

(ACESSO A INTERNET DEDICADO) NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, INCLUINDO 

INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE 

DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E AS DEMAIS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS 

ANEXOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS E SEUS SEGMENTOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT. 
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2.2 Data de Realização 

Data da Realização 20/03/2017 às 09h30min (Horário de 

Brasília – DF)  

Recebimento das Propostas 
15/03/2017 às 07h00min (Horário de 

Brasília – DF) 

Encerramento de Recebimento das 

Propostas 

20/03/2017 às 07h00min (Horário de 

Brasília – DF) 

Abertura das Propostas 
20/03/2017 às 07h01min (Horário de 

Brasília – DF) 

 
2.3 Todas as informações que o (a) Pregoeiro(a) julgar importantes serão disponibilizadas no sítio 

www.bllcompras.org.br, razão pela qual as empresas interessadas deverão consultá-lo 

obrigatoriamente até a data prevista para abertura da sessão. 

2.1 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a 

realização deste Pregão Eletrônico no horário e data marcada, a licitação ficará automaticamente 

prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independente de nova convocação. 

3 DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

3.1 Conforme previsto no Art. 18 do Decreto n. 5.450/05, até 02 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do 

pregão, na forma eletrônica. 

3.2 Conforme previsto no Art. 19 do Decreto n. 5.450/05, até 03 (três) dias úteis antes da data 

fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimento referente 

ao ato convocatório do pregão, na forma eletrônica. 

3.3 As petições devem ser redigidas de maneira clara, objetiva e devidamente instruídas 

(assinatura, endereço, razão social, n. do processo, n. do pregão e telefone para contato), a qual 

deverá ser protocolizada na Superintendência de Licitações da Prefeitura de Várzea Grande, sito a 

Avenida Castelo Branco, 2.500 – Bairro Água Limpa – Várzea Grande/MT, nos dias úteis das 12h às 

18h, ou por meio do endereço eletrônico: pregaovg@hotmail.com.  

3.4 Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que não 

o fizer dentro dos prazos citados nos itens 3.1 e 3.2. 

3.5 Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os vícios e, 

caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada pela Administração, para a 

realização do certame. 

3.6 A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 

retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o contraditório 

e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei n. 10.520/02 e legislação vigente. 

http://www.bllcompras.org.br/
mailto:pregaovg@hotmail.com
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3.7 Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização 

de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) 

anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93. 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar do certame todos os interessados que comprovarem por meio de 

documentação que a atividade da empresa é pertinente ao objeto desta licitação e que 

atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos. 

4.2 A participação nesta licitação significa: 

a. Que a empresa e as pessoas que a representam leram este edital conhecem e concordam 

plenamente com as instruções, deveres e direitos aqui descritos; 

b. Conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como àquelas que indiretamente 

a regulam; 

c. Conhecem e entendem a dinâmica e operacionalização do pregão em sua forma eletrônica; 

d. Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de desconhecimento de 

seus itens, das condições de fornecimento ou participação ou questionamento quanto ao seu 

conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente todo o 

edital, e demais documentos anexos. 

4.3 O objeto a ser contratado poderá ser prestado por empresas reunidas em consorcio, conforme 

item 24 do Termo de Referencia, observadas as seguintes normas: 

4.3.1 Deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou particular de 

constituição de consórcio, com indicação da empresa líder, que deverá atender as condições de 

liderança estipulada no edital e será a representante das consorciadas perante o Município; 

4.3.2 Cada empresa consorciada devera apresentar a documentação de habilitação exigida no 

ato convocatório; 

4.3.3 A capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da capacidade técnica 

das empresas consorciadas; 

4.3.4 As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do 

consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do contrato; 

4.3.5 No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, 

obrigatoriamente, a empresa brasileira observada o disposto no subitem 4.3.1 destas 

disposições gerais; 

4.3.6 Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida a constituição e o registro do 

consorcio, nos termos do compromisso referido no subitem 4.3.1, destas disposições gerais; 

4.3.7 A participação de empresas reunidas em consórcio obedecerá às normas estabelecidas 

no Art. 17 do Decreto nº 3.555 de 08/08/2000 e as normas da Lei nº 8.666 de 21/07/1993; 

4.3.8 O prazo de duração de consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão 

do objeto licitado, até sua aceitação definitiva. 

4.4 NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO: 
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I. empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o 

Município de Várzea Grande, durante o prazo da sanção aplicada; 

II. empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação; 

III. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

IV. empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste pregão; 

V. empresário que se encontre em processo de dissolução, falência, concordata, fusão, 

cisão, ou incorporação; 

VI. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas 

que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 

materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 

representando interesse econômico em comum; 

VII. sub-empreitadas quais seja sua modalidade de serviços e/ou aquisições; 

VIII. enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal n. 8.666/93 e suas 

alterações. 

IX. que tenham em seu quadro servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a 

PMVG/MT, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou 

responsável técnico; 

X. que não atendam a todos os termos e condições do edital e legislação pertinente. 

4.5  No caso de desconexão do pregoeiro com o sistema, no decorrer da etapa competitiva do 

pregão, o sistema eletrônico poderá PE 

4.6 Permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos seus lances. Retornando a conexão do 

pregoeiro ao sistema, todos os atos praticados pelos licitantes junto ao sistema, serão considerados 

válidos. 

4.7 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. Caberá ao 

proponente 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. 

4.8 No caso de desconexão do pregoeiro com o sistema, no decorrer da etapa competitiva do 

pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos seus 

lances. Retornando a conexão do pregoeiro ao sistema, todos os atos praticados pelos licitantes 

junto ao sistema, serão considerados válidos. 

5 DO REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – conjunto de procedimentos para registro 

formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras. 

5.2 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – documento vinculativo, obrigacional, com característica de 

compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos 
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participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento 

convocatório e propostas apresentadas. 

5.3 Após a homologação da presente licitação, será assinada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS entre 

as partes, conforme modelo Anexo, com prazo de validade de 12 (doze) meses, contados a partir 

da publicação da respectiva ata. 

5.4 O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão publicados trimestralmente 

na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico, durante a vigência da Ata de Registro de 

Preços. 

5.5 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 

deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 

sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 

condições. 

5.6 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem, de acordo 

com o Decreto 7892/2014 de 23/01/2013, Decreto Municipal 61/2014. 

5.7 ÓRGÃO GERENCIADOR a Secretaria Municipal de Administração responsável pela condução do 

conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro 

de Preços dele decorrente. 

5.8 ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Defesa Social, 

Procuradoria Geral, Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana. 

5.9 ADESÃO à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada lote registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do numero de órgãos não participante que aderirem conforme Artigo 22 

Decreto 7.892 de 23/01/2013 e Decreto Municipal 61/2014. 

5.9.1 O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição 

ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver 

previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador. 

5.9.2 Após a autorização do gerenciador, o órgão não participante devera efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vigência da 

ata. 

5.9.3 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla 

defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 

cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao 

órgão gerenciador. 

5.10 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá sofrer alterações de acordo com as condições 

estabelecidas, conforme disposto na Lei 10.520/02 e Decreto 7.892 de 23/01/2013. 
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5.11 Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades estimadas, 

podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objeto(s), obedecida a legislação 

pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade 

de condições. 

5.12 A presente Ata de Registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 

situações: 

a. Quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de 

Preços; 

b. Quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido; 

c. Quando o Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Nota Empenho 

decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XVIII do 

art. 78 da Lei 8.666/93; 

d. Em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente 

deste Registro; 

e. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

f. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 

5.12.1 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado, por 

correspondência, com aviso de recebimento, o qual será juntado ao processo administrativo 

da presente Ata. 

5.12.2 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço 

registrado a partir da última publicação. 

5.12.3 A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser 

aceita pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, facultando-se a esta neste caso, a aplicação 

das penalidades previstas neste Edital. 

5.12.4 Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do 

FORNECEDOR, relativas ao fornecimento dos serviços. 

5.12.5 Caso a Superintendência de Compras não se utilize da prerrogativa de cancelar esta 

Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender sua execução e/ou sustar o pagamento das 

faturas até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

6. DO CREDENCIAMENTO 

6.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão cadastrar operador devidamente 

credenciado junto ao sistema, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os 

demais atos e operações no sistema de compras. 

6.2 A participação da licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação. 

6.3 E atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

6.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 

sucessivos de preços, em nome da licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha 

privativa. 
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6.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do provedor do 

sistema; 

6.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a plataforma eletrônica a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros; 

6.7 O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao pregão eletrônico; 

6.8 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subsequente cadastramento para participar do pregão, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 

6.9. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a Sessão 

Pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 

da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexão, até a 

promulgação do vencedor; 

6.10 Qualquer duvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida 

através dos telefones: (41) 3042-9909 e 3091-9654 - Curitiba-PR, através da Bolsa de 

Licitações e Leilões ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 

Nota–O Município de Várzea Grande-MT, através de Termo Cooperação Técnica passou a realizar 

seus Pregões Eletrônicos através da plataforma da Bolsa de Licitações e Leilões–BLL, e aquele que 

deseje participar na forma de licitante, terá que se cadastrar inicialmente no Portal da BLL, ao qual 

implicará pagamento de taxa de utilização da plataforma à BLL, conforme termo de adesão da 

própria. 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 

marcado para abertura das propostas, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 

recebimento de propostas. 

7.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília-DF. 

7.3 Os licitantes será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

7.4 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. 

7.5 Até a abertura das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas. 

7.6 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento no sistema eletrônico. 

mailto:contato@bll.org.br
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7.7 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 

7.8 Deverá ser apresentando o valor unitário e total de todos os itens do lote, que servirá de base 

para julgamento global da proposta, onde deverá estar inclusas todas as despesas inerente a 

prestação dos serviços solicitados no termo de referencia Anexo I. 

7.9 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

 

Nota explicativa: Art. 27, §4º, do Decreto n. 5.450/2005: “O prazo de validade das propostas 

será de sessenta dias, salvo disposição específica do Edital”.  

 
7.10 Fica VEDADO ao licitante qualquer tipo de identificação no sistema eletrônico, quanto ao 

registro de sua proposta de preços sob pena de desclassificação da empresa no certame, pelo 

Pregoeiro (a); 

7.11 A marca deverá ser obrigatoriamente especificada, sob pena de desclassificação, se a marca 

identificar a empresa, colocar “marca própria”.  

7.12 A proponente deverá declara que atende todos os requisitos e funcionalidades descritas neste 

documento e que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais 

como: despesas com transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, 

contribuições fiscais e para fiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou 

de qualquer natureza e todos os ônus diretos. 

7.13 Após a realização da sessão pública (disputa de lances) a licitante convocada pelo Sr.(a) 

Pregoeiro(a) deverá enviar a Proposta de Preços atualizada e os documentos de Habilitação em 

original ou cópia autenticada, à Superintendência de Licitações da Prefeitura de Várzea Grande, sito 

à Avenida Castelo Branco, n. 2500, CEP. 78125-700 - Várzea Grande/MT, no prazo máximo de 02 

(dois) dias úteis, contados pela da convocação do Sr.(a)Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação 

da proposta. 

8. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES. 

8.1 A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da 

proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das 

propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas. 

8.2 Aberta a etapa competitiva, as licitantes deverão registrar seus lances exclusivamente por meio 

do Sistema Eletrônico, sendo cada licitante imediatamente informada do recebimento de seu lance, 

do horário desse recebimento e do valor recebido 

8.3 A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo 

sistema. 

8.4 Se ocorrer dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

8.5 As licitantes serão informadas, em tempo real, o valor do menor lance registrado. As demais 

licitantes não saberão quem é o autor do lance. 
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8.6 Se no decorrer da etapa competitiva houver a desconexão com o(a) Pregoeiro(a)  o sistema 

poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando o(a) Pregoeiro(a), 

quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos. 

8.7 Se a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão será suspensa e terá 

reinício somente após comunicação expressa às licitantes, através de mensagem eletrônica, e-mail, 

divulgando data e hora da reabertura da sessão. 

8.8 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos 

lances, emitido pelo Sistema Eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período 

de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01s (um segundo) a 30min (trinta 

minutos), aleatoriamente determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem 

novos lances (FECHAMENTO RANDÔMICO). 

8.9 Após o encerramento aleatório da fase de lances, as microempresas e empresas de pequeno 

porte participantes terão o tratamento diferenciado descrito a seguir: 

8.9.1 O sistema identificará, em coluna própria, as microempresas e empresas de pequeno 

porte participantes, comparando os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma 

microempresa ou empresa de pequeno porte, com os das microempresas e empresas de 

pequeno porte na ordem de classificação; 

8.9.2 A proposta, desde que pertencente à microempresa ou empresa de pequeno porte, que 

se encontrar com valor até 5% (cinco por cento) superior ao da proposta de menor preço será 

considerada empatada com a primeira colocada, caso esta não seja microempresa ou empresa 

de pequeno porte; 

8.9.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, que se encontrar na 

situação de empate, descrita no subitem anterior, terá direito, no prazo de 05 (cinco) minutos, 

controlados pelo sistema, de encaminhar uma última oferta, com valor obrigatoriamente 

abaixo daquele ofertado pela primeira colocada; 

8.9.4 Para viabilizar tal procedimento, o sistema selecionará os itens que se encontrem na 

situação de empate descrita nos subitens acima, disponibilizando-os, automaticamente, nas 

telas do Pregoeiro e da Licitante, e encaminhando mensagem também automática, por meio 

do chat, convocando a microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontre em 

segundo lugar para fazer sua última oferta no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de decair 

do direito concedido; 

8.9.5 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte classificada em segundo lugar 

desista de enviar nova proposta ou não se manifeste no prazo estabelecido, o sistema 

convocará as demais microempresas e empresas de pequeno porte participantes na mesma 

condição de empate, na ordem de classificação; 

8.9.6 Havendo êxito no procedimento acima, o sistema disponibilizará a nova classificação dos 

fornecedores para fins de aceitação; não havendo êxito, ou não existindo microempresa ou 

empresa de pequeno porte participante, prevalecerá a classificação inicial; 
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8.9.7 A negociação de preço, junto à licitante classificada em primeiro lugar, será sempre 

após o procedimento de desempate de propostas e classificação final das licitantes 

participantes; 

8.10 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou, se for o caso, após o 

desempate nos termos do subitem 8.9, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante que tenha 

apresentado o menor lance, por meio do Sistema Eletrônico, para que seja obtida proposta mais 

vantajosa para a Administração. 

8.11 Após o encerramento dos lances ou depois da negociação, quando for o caso, a licitante de 

menor preço será imediatamente informada, da decisão do(a) pregoeiro(a) de aceitar o lance de 

menor valor. 

8.12 As licitantes que deixarem de dar seus lances, terão suas propostas analisadas pelo(a) 

Pregoeiro(a), para verificar se estão em conformidade ao custo estimado da contratação. 

9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  

9.1. O critério de julgamento das propostas será de MENOR PREÇO, e o tipo da licitação será o de 

MENOR PREÇO POR LOTE devendo o Pregoeiro (a), realizá-lo em conformidade com o tipo da 

licitação e os critérios previamente estabelecidos no instrumento convocatório, e em sessão ou 

reunião do Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, que poderá, a seu critério, solicitar auxílio e assessoria 

de pessoal qualificado do quadro de servidores do município ou externos a ele; 

9.1.1. O julgamento da proposta de preços no site dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO 

POR LOTE, observadas às especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho 

definidos no Edital; 

9.2. Será efetuada a verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do instrumento 

convocatório e com os preços correntes no mercado, os quais deverão ser devidamente registrados 

na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 

incompatíveis; 

9.3. O resultado do julgamento estará a disposição dos interessados, bem como os pareceres, 

relatórios e atos registrados no processo licitatório. Os autos do processo poderão ser examinados 

pelos que demonstrarem o desejo de fazê-lo; 

9.4. Caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou tenham suas propostas desclassificadas, o 

Pregoeiro(a) poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis, para que apresentem outras, escoimadas 

das causas das quais decorreram a inabilitação ou desclassificação, conforme disposto no § 3º, do 

art. 48, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão; 

9.5. É facultada ao Pregoeiro(a), em qualquer fase da licitação, proceder à promoção de diligência 

ou verificações, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 

9.6. Não será motivo de desclassificação, simples omissão que seja irrelevante para o entendimento 

da proposta de preços que não venham causar prejuízo para a Administração Pública, e nem firam 

os direitos dos licitantes. 

10. DA HABILITAÇÃO 
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10.1 Enviar obrigatoriamente os documentos de habilitação (inclusive os ORIGINAIS ou CÓPIAS 

AUTENTICADAS) no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, após declarado arrematante, 

destinados à Prefeitura de Várzea Grande/MT – Superintendência de Licitações - Endereço: Avenida 

Castelo Branco, 2.500 - Água Limpa – CEP. 78125-700 - Várzea Grande/MT, mediante envelope 

fechado e lacrado, consignando-se externamente o nome da proponente e as expressões: Os 

documentos deverão estar com data de emissão máxima do dia da abertura da sessão publica.  

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 89/2016 

ABERTURA DIA: 20/03/2017– 09hs30min. 

HABILITAÇÃO E/OU PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: __________________________ 

 
No envio da proposta de preços original e Documentos de habilitação via “CORREIOS”, 

solicitamos que seja anexado no campo “CHAT MENSAGEM” da Plataforma BLL o numero 

do rastreamento, para que o Pregoeiro (a)possa esta realizando a pesquisa da localização 

dos referidos documentos. Caso a Licitante não forneça o numero do rastreamento, a 

Licitante poderá ser desclassificada caso os documentos não chegue em 02 (dois) dias 

úteis. 

10.2 Relativos à Habilitação Jurídica: 

I. Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento com foto dos responsáveis legais da empresa; 

II. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede; 

III. 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; 

IV. 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; 

V. 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; 

VI. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

VII. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva 

VIII.  Extrato do Contrato de Concessão ou do Termo de Autorização ou de documento(s) 

equivalente(s) na forma da Lei, fornecido pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, 

dentro do prazo de validade, publicado no Diário Oficial da União, atestando que a mesma está 
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autorizada a prestar serviços de comunicação multimídia (SCM) pelo menos nos locais definidos no 

ITEM ao qual ofertou proposta.  

 
10.3 Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

10.3.1 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), do Ministério da Fazenda; 

10.3.2 Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

10.3.2.1 A comprovação de inscrição de contribuinte municipal poderá se dar através 

de Alvará de Funcionamento.  

10.3.3 Certidão de regularidade de débito com as Fazendas:   

a. Federal: 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;  

b. Estadual: Certidão Negativa de Débito ou positiva com efeito de negativa (CND), 

expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio 

tributário da licitante, observando que no caso do Estado de Mato Grosso, deverá 

ser específica para participação em licitações públicas, sendo expedida pelo site: 

www.sefaz.mt.gov.br; 

c. Municipal: Certidão Negativa de Débito ou positiva com efeito de negativa para com 

a Fazenda Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo domicílio tributário. 

10.3.4 Certificado de Regularidade relativo à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais com validade na data de apresentação da proposta, onde poderá ser retirada no Site: 

www.caixa.gov.br; 

10.3.5 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 5.452, de 1º 

de maio de 1943; 

10.3.6 Prova de regularidade com a Procuradoria Estadual (PGE) do domicílio ou sede do 

licitante, (ressalvam-se os casos de unificação de certidão por força de legislação Municipal, 

quando será aceita a certidão unificada).  

10.3.6 Certidão Negativa de Divida Ativa de competência da Procuradoria Geral do 

Município do respectivo domicílio tributário, (ressalvam-se os casos de unificação de certidão 

por força de legislação Municipal, quando será aceita a certidão unificada). 

http://www.caixa.gov.br/
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NOTA: As datas de validades aceitas nas certidões serão as datas consignadas nos 

documentos, ou na omissão de validade, considera-se 90 (noventa) dias da data de emissão. 

  
10.4 RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

10.4.1 Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede 

da licitante para este fim, datada de no máximo 90 (noventa) dias corridos anteriores à data 

de realização da sessão pública de processamento do presente pregão, se outro prazo não for 

definido na própria certidão. 

10.4.2 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do último exercício social, nos 

termos da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação 

financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da 

data de apresentação da proposta. 

10.4.2.1 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referente ao período de 

existência da sociedade, devidamente registrados na Junta Comercial  ou órgão 

competente. 

a) Quando se tratar de empresas S/A: Balanço Registrado na Junta Comercial e 

publicado no Diário Oficial e/ou jornais de grande circulação (Art. 289, caput e 

parágrafo 5º da Lei nº 6404/76); 

b) Quando se tratar de empresas de outra forma societária: Balanço 

acompanhado das cópias dos Termos de abertura e encerramento, extraídos do 

Livro Diário, (Art. 5º, § 2º do Decreto Lei nº 486/69), devidamente registrado na 

Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante e/ou em outro órgão 

equivalente, contendo a identificação e assinaturas legíveis do proprietário e/ou 

responsável pela administração da empresa; Identificação e assinaturas legíveis 

do responsável contábil da empresa, devidamente registrado no CRC (Conselho 

Regional de Contabilidade). 

10.4.3 As empresas obrigadas por lei a apresentar ECD – Escrituração contábil digital, 

deverão juntar o respectivo comprovante de transmissão ao SPED (Serviço Publico de 

Escrituração Digital), bem como o balanço patrimonial (Instrução Normativa).Apresentar 

também termos de abertura e de encerramento. 

 
10.4.4 Serão considerados aceitos, na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstração de 

Resultado apresentados em uma das seguintes formas: 

 Publicados em Diário Oficial; 

 Publicados em Jornal; 

 Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante; e 
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 Por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede 

ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e 

de Encerramento. 

 
10.5 RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

10.5.1 Apresentar atestado de capacidade técnica em original, cópia autenticada em cartório 

ou cópia autenticada pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio apresentando o documento original, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e a favor da empresa 

licitante, que comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, 

em características com o objeto da licitação. 

10.5.1.1 Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser 

apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) da licitante. 

a) A responsabilidade é da empresa licitante pela autenticidade da documentação 

solicitada no item acima, artigos 297 a 301 do Código Penal. 

b) É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior de promover diligências, conforme 

disposto no art. 43, § 3º, Lei nº. 8.666/93. 

10.5.2 Deverá apresentar o termo de Autorização outorgado pela Anatel para prestar o 

serviço no objeto no envelope da Documentação). 

10.5.3. Deverá apresentar declaração que possui AS (Autonomus System) próprio e 

interconexão com pelo menos outros 2 AS (Autonomus System), em nome da empresa 

licitante. 

 
10.6 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

10.6.1 DECLARAÇÃO ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE SUA 

HABILITAÇÃO, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da empresa, 

devidamente identificado, sendo que, se firmado por este último deverá estar acompanhada 

por instrumento particular ou público de outorga de mandato. 

10.6.2 Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 

18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do 

artigo 7° da Constituição Federal, inciso V, artigo 27 da Lei 8666/93 (conforme modelo 

anexo); 

10.6.3 Declaração da licitante, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a 

disponibilidade, caso venha a vencer o certame, do objeto licitado para realizar a entrega no 

prazo previsto na minuta da ata de registro de preços. 

 
10.7 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 

em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo, 

salientando que: 

I. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou; 
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II. Se a licitante 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; 

III. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

10.8 Os documentos apresentados no envelope de habilitação sem disposição expressa do órgão 

expedidor quanto a sua validade, terão o prazo de vencimento de 90 (noventa) dias contados 

a partir da data de sua emissão. 

10.8.1 Excetuam-se do prazo acima mencionado, os documentos cuja validade é 

indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade ou responsabilidade técnica. 

10.9 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

10.10 O (a) Pregoeiro (a) reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 

que tiver dúvida e julgar necessário; 

10.11 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

10.12 Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto nos itens 10.1 deverá 

o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação da Lei 

Complementar 123/2006, LC 147/2014. 

10.13 Poderá o (a) Pregoeiro (a) declarar erro formal, desde que não implique desobediência à 

legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário, 

promover diligência para dirimir a dúvida. 

10.14 Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o(a) Pregoeiro(a) 

considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 

10.15 Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos do artigo 

299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a cinco anos, se o documento é 

público, reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular, independente da 

penalidade estabelecida no artigo 7º da Lei Federal n. 10.520/02. 

10.16 Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados 

da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente 

consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 

10.17. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa,também 

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrado sem cartório de títulos e 

documentos. 

10.18 Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste edital, o licitante – 1º 

classificado – será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

10.19Se o licitante desatender às exigências habilitatórias o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta 

ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem 
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de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 

Edital. 

10.19.1 Ocorrendo à situação a que se refere o subitem anterior, o (a) Pregoeiro (a) poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

11. DOS RECURSOS 

11.1 Declarado vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, o licitante interessado em 

interpor recurso deverá manifestar-se, de forma imediata e motivada em campo próprio do 

Sistema Eletrônico. Após a manifestação no sistema, será concedido o prazo de 03 (três) dias 

úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar as contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do 

término do prazo do recorrente. 

11.1.1 Sendo que as petições deverão ser encaminhadas, devidamente instruídas 

(assinatura, endereço, razão social, nº do processo, nº do pregão e telefone para 

contato, etc.). No campo próprio do sistema eletrônico. 

11.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo (a) pregoeiro (a) ao vencedor. 

11.3 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.4 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao 

licitante vencedor. 

11.5 Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório, 

ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 

10.520/02 e legislação vigente. 

12. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

12.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter os benefícios da Lei 

Complementar Federal n° 123/2006 e LC 147/2014, deverão solicitar o tratamento diferenciado 

declarando no Ato do Credenciamento e no momento da Habilitação comprovar a situação. 

12.1.1 A não apresentação dos documentos mencionados no item 12.1. configurará renuncia 

aos benefícios da citada legislação. 

12.2 Após a fase de lances, se configurará “empate ficto” quando houver proposta de microempresa 

ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à menor proposta 

de uma empresa comum. 

12.3 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 

(cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se 

atendidas as exigências deste Edital, passará a ser a vencedora. 

12.4 O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados 

pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n. 123/2006. 
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12.4.1 Havendo outras licitantes que se enquadram na condição prevista no item 12.4, estas 

serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

12.5 Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no item 12.3, o procedimento licitatório 

prossegue com os demais licitantes. 

12.6 Para a regularização será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis 

por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação fiscal, 

pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa. 

12.7 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao 

Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

13. DA VISTORIA 

13.1A visita técnica é facultativa. A empresa poderá fazer uma visita técnica para conhecimento do 

objeto. Esta visita deverá ser realizada de segunda à sexta-feira, durante o horário comercial, e 

deverá ser previamente agendada com a Diretoria de Gestão e Tecnologia da Informação do PMVG, 

através do telefone (65) 3688.8094/3688.8000 

13.2. O prazo para a visita técnica iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública. 

13.3. Para a visita técnica, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente 

identificado e possuir conhecimento técnico no objeto da licitação. 

13.4. A PMVG recomenda que o licitante faça a visita técnica, pois a mesma representará a 

oportunidade para os licitantes interessados conhecerem as características e especificações, 

condições especiais ou dificuldades que possam interferir na execução dos trabalhos, tais como: as 

condições locais, equipamentos necessários a execução, a metragem do local, os meios de acesso ao 

local, além de fazerem todos os questionamentos e solicitações técnicas que acharem necessários 

para elaboração de suas propostas comerciais. 

13.5. No caso da empresa optar em não fazer a visita técnica, ela deverá emitir uma 

declaração formal de pleno conhecimento das condições e peculiaridades do serviço. 

13.6. A empresa que venha a ser contratada não poderá deixar realizar o serviço nos termos e 

condições pactuadas, sob a alegação de não ter tido ciência de tais condições. 

14. DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 

14.1 Comparecer quando convocado no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da 

convocação formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de multa de 2% (dois 

por cento) ao dia, sobre o valor a ela adjudicado. 

14.2 Retirar a Nota de Empenho no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da 

convocação formal. 

14.3 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços para a aquisição será de 12 (doze) meses, 

contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. 
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14.4 Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços injustificadamente será 

aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da 

assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar 

o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei 

8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes. 

14.5 No caso de descumprimento (não assinatura), a Prefeitura de Várzea Grande se reserva no 

direito de convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo 

este o novo detentor. 

14.6 Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos 

neste edital. 

14.7 A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, estará disponível 

no site da Prefeitura de Várzea Grande, portal de aquisições, no mesmo link onde é retirado o edital. 

14.8 É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência da Ata de 

Registro de Preços. 

14.9 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de 

Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste 

instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual 

determinado. 

14.10Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no 

mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da 

proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 

14.11Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura de Várzea 

Grande solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço 

registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado. 

14.12 Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a Prefeitura de Várzea Grande poderá 

rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente e pelo preço do 1º (primeiro) 

colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de 

preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação. 

14.13 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais 

ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de 

preços. 

14.14 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações: 

14.14.1 Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital e 

da Ata de Registro de Preços; 

14.14.2 Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de 

Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, 

XVII e XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93; 

14.14.3 Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente 

deste Registro; 
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14.14.4 Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas. 

14.15 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por 

correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços. 

14.16 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação 

será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 

última publicação. 

14.17 A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita 

pelo Órgão/Entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicação das penalidades previstas em 

Edital. 

14.18 Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR 

relativas ao fornecimento de itens, permanecendo mantido o compromisso da garantia e assistência 

técnica dos equipamentos entregues anteriormente ao cancelamento. 

14.19 Caso a Prefeitura de Várzea Grande não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de 

Registro de Preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o 

pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

14.20 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura 

de termo aditivo a ata de registro de preços. 

14.21 É vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de preços para qualquer operação 

financeira sem a prévia e expressa autorização da Secretaria de Estado de Administração. 

15. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, LOCAL E PRAZOS 

15.1. O serviço será prestado de acordo com a exigência e necessidade descrita neste Termo de 

referência, em qualquer local onde estejam localizadas as Unidades da Prefeitura dentro do Municipal 

de Várzea Grande-MT. 

15.2. Nos Anexos estão as descrições com os respectivos endereços dos pontos iniciais (Atual) de 

atendimento da CONTRATANTE, podendo tais pontos serem alterados ou mesmo adicionados pontos 

no decorrer do período do CONTRATO, mediante solicitação do Fiscal, por escrito ou outra forma de 

atendimento disponibilizada pela CONTRATADA. 

15.3. Não será admitido desconhecimento ou qualquer alegação acerca da indisponibilidade técnica 

para a prestação dos serviços a que se refere este Termo de Referência. 

Paragrafo Único: Em caso de eventual indisponibilidade técnica, a CONTRATADA terá o 

prazo de 03 (três) meses para adaptação de toda infraestrutura necessária para o 

atendimento do serviço objeto do presente, sem custos extras para a CONTRATANTE. 

15.4. Em caso de alteração ou mudança de endereço conforme anexo I, fica a Administração 

responsável por informar a licitante vencedora de tais alterações, não sendo esta modificação motivo 

por parte da licitante vencedora, para a não entrega dos objetos adjudicados. Tais alterações não 

gerarão nenhum ônus para a Administração. 

15.5 DA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, VALIDAÇÃO E ACEITE 

15.5.1. Da Instalação 

15.5.1.1. A CONTRATADA comunicará por escrito ao FISCAL DO CONTRATO, a data prevista 
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para o início dos serviços;  

15.5.1.2. A fiação interna para ligação entre o quadro de distribuição geral (DG) e a sala que 

acomoda os equipamentos é de responsabilidade da CONTRATANTE e a passagem dos cabos 

deverá ser feita seguindo o padrão de instalação de cada localidade. 

15.5.1.3. A CONTRATADA deverá fornecer os serviços obrigatoriamente via terrestres 

(implementados por meio de pares metálicos, fibra óptica, cabo coaxial ou rádio digital), não 

sendo permitido a prestação do serviço via satélite; 

15.5.1.4. Deve haver planejamento do horário de trabalho para instalação dos serviços 

conjuntamente com os servidores designados do CONTRATANTE, de maneira a interferir o 

mínimo possível nos trabalhos normais do local; 

15.5.1.5. Caberá à CONTRATADA o serviço de instalação, configuração e manutenção de 

qualquer equipamento por ela fornecido, que venha a ser substituído durante a vigência do 

contrato; 

15.5.1.6. Caberá a CONTRATANTE a responsabilidade por toda infraestrutura elétrica (rede, 

aterramento, DG etc.) necessária para o funcionamento adequado do serviço; 

15.5.1.7. Caberá a CONTRATANTE a responsabilidade por toda infraestrutura lógica entre o 

equipamento de conectividade fornecido pela CONTRATADA e a rede interna necessária para o 

funcionamento adequado do serviço. 

15.5.1.8. A CONTRATADA é a responsável para recompor obras civis e pinturas afetadas no 

ato da execução de serviços, ou seja, caso os serviços prestados afetem a estrutura predial 

das Unidades da Prefeitura, é de responsabilidade da Contratada reparar os possíveis danos 

causados; 

15.5.1.9. A CONTRATADA é a responsável por recompor obras civis e pinturas que venham 

sido afetadas pelo técnico da mesma no ato da execução de serviços, ou seja, caso os serviços 

prestados pela CONTRATADA afetem a estrutura predial das Unidades da Prefeitura, é de 

responsabilidade da CONTRATADA reparar os possíveis danos causados; 

 
15.5.2. Das configurações. 

15.5.2.1. A CONTRATADA deverá realizar o serviço de instalação, configuração e manutenção 

de qualquer equipamento por ela fornecido; 

15.5.2.2. Quando solicitado, a CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE todos os 

dados necessários para configuração dos equipamentos de cada localidade, para o correto 

funcionamento do acesso a internet; 

 
15.5.3. Da Validação - Testes para aceite dos Links de INTERNET instalados 

15.5.3.1. Será necessária a Realização de testes de funcionamento de cada link de acesso à 

internet, emitindo relatórios de testes em duas vias, os quais deverão ser assinados pelos 

executores e pelos servidores designados para acompanhar as instalações; 

15.5.3.2. Os seguintes testes deverão ser realizados para fins de aceite técnico dos links 

instalados: 
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◦ Acesso à internet; 

◦ Aferição da velocidade do link instalado, tanto para download como para upload; 

◦ Verificação da performance dos links instalados e perdas de pacotes; 

◦ Verificação de ping com destino a grandes portais, tais como REGISTRO.BR, UOL, 

GLOBO. 

 
15.5.4. Do ACEITE da instalação 

15.5.4.1. Após todos os serviços estarem completos, o técnico da CONTRATADA deverá 

entrar em contato com a CONTRATANTE para informar que o serviço(s) esta(ão) em pleno 

funcionamento; 

15.5.4.2. O aceite do serviço será dado após um servidor designado na localidade onde o 

serviço foi instalado, pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação ou pelo Fiscal de 

contrato, efetuar a Validação descrita anteriormente e aprovar a instalação. 

 
15.6. DA ALTERAÇÃO DE VELOCIDADE E MUDANÇA DE ENDEREÇO 

15.6.1. Alteração de Velocidade 

15.6.1. É facultado à CONTRATANTE solicitar alteração de velocidade dos links de acesso à 

internet contratados, desde que a nova velocidade solicitada esteja previamente contemplada 

neste termo. 

15.6.2. Entende-se por “Alteração de Velocidade” a mudança de velocidade do Link instalado 

e em uso, sem alteração de endereço ou local de instalação, podendo ser para maior ou menor 

velocidade em relação à velocidade em uso; 

15.6.3. Em caso de mudança de velocidade dos links instalados, a CONTRATADA poderá 

utilizar a mesma estrutura e equipamentos do link em uso (Modem, Roteador, cabeamento, 

cabos etc) desde que sejam esses equipamentos suportem a nova velocidade. 

15.6.4. Em caso de mudança de velocidade dos links instalados, o tempo de parada do link na 

velocidade em uso não poderá ser superior a 03 (três) horas, previamente agendadas com a 

CONTRATANTE; 

15.6.5. A alteração de velocidade acontecerá sempre de acordo com a viabilidade técnica da 

CONTRATADA; 

 

15.6.2. Mudança de Endereço 

15.6.2.1. A CONTRATADA deverá efetuar a ativação do serviço no novo endereço em até 30 

dias corridos após a abertura do chamado pelo CONTRATANTE; 

Paragrafo Único: Em caso de eventual indisponibilidade técnica, a CONTRATADA terá o prazo 

de 03 meses para adaptação de toda sua infraestrutura necessária para o atendimento do 

serviço objeto do presente, sem custos extras para a CONTRATANTE. 
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15.6.2.2. O CONTRATANTE se reserva no direito de suspender ou prorrogar, em qualquer 

tempo, e sem custos extras, a data de ativação dos serviços no novo endereço, a fim de 

ajustar a melhor data para a mudança; 

15.6.2.3. Toda a mudança de endereço deverá ser previamente agendada com os servidores 

designados da CONTRATADA; 

 
15.7. DA INDISPONIBILIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS: 

15.7.1. Da indisponibilidade injustificada 

15.7.1.1. A indisponibilidade dos serviços superior a 30 (trinta) minutos acarretará no 

desconto sobre o valor da fatura. Estes serão maiores quanto maiores forem os prejuízos 

causados ao bom funcionamento das Unidades e aplicar-se-ão sobre o tempo de 

indisponibilidade. 

15.7.1.2. Serão considerados para efeito de ressarcimento ao eventual prejuízo causado, o 

índice de disponibilidade e o desconto calculado. Os cálculos desses parâmetros serão 

explicitados adiante. Efetuando-se os cálculos, aplicar-se-á uma tabela com descontos 

progressivos. 

 
15.7.2. Da indisponibilidade justificada 

15.7.2.1. A indisponibilidade justificada poderá ocorrer apenas nos seguintes casos:  

15.7.2.2. Manutenções realizadas sempre entre as 20h00min e 6h00min em dias úteis ou 

entre as 6h00min e 20h00min em dias não úteis, desde que comunicada com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias; 

15.7.2.3. Paradas acordadas;  

15.7.2.4. Motivos de força maior (acidentes, enchentes, terremotos, etc);  

15.7.2.5. Falta de Energia. 

 

15.8. DOS SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE PRAZOS 

15.8.1. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade sobre o Serviço de instalação, configuração e 

manutenção de todos os equipamentos para o correto funcionamento do link nos termos desse 

Termo de Referência; 

15.8.2. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade sobre Manutenção Corretiva com tempo de 

resposta previsto nas Classes do Acordo de Nível de Serviço. Entende-se por tempo de resposta 

como o prazo máximo para o deslocamento de técnico da contratada até o endereço associado à 

reclamação de suporte (se necessário o deslocamento) e, por tempo de solução como o prazo 

máximo para a resolução do problema em questão; 

15.8.3. Para cada problema constatado de indisponibilidade não programada do link de comunicação 

com a Internet, a CONTRATADA deverá apresentar relatório técnico apresentando as causas do 

problema, solução adotada e medidas para evitar a reincidência; 
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15.8.4. O prazo de entrega do serviço esta definido nas Classes do Acordo de Nível de Serviço, 

contados em dias corridos a partir da assinatura do contrato. A entrega será considerada concluída, 

para efeito de cobrança quando: 

o Executado o primeiro acesso ao sistema de acesso à Internet, com visualização de 

sites Web; 

o Realizado testes de conectividades que atenda os parâmetros técnicos estabelecidos 

nas Classes do Acordo de Nível de Serviço (SLA); 

 Os testes de conectividades serão realizados pelas equipes técnicas da 

CONTRATANTE e CONTRATADA; 

o Após os requisitos acima atendidos, deverá ser formalizada em documento a data 

efetiva de ativação do link para efeito de cobrança de fatura; 

15.8.5. Para atendimento das solicitações de alteração de endereço físico da unidade atendida, o 

prazo máximo de atendimento será de 30 (trinta) dias, salvos os casos onde for necessária a 

elaboração de projeto de última milha; 

15.8.6. Caso a entrega do acesso e a disponibilização do serviço não forem realizados nos prazos 

especificados, a CONTRATANTE aplicará multa conforme disposto no contrato; 

15.8.7. Interrupções programadas, para manutenção preventiva ou atualização dos recursos 

técnicos utilizados na prestação do serviço, deverão seguir os parâmetros das Classes do Acordo de 

Nível de Serviço (SLA); 

15.8.8. No caso de inoperância reincidente num período de até 03 (três) horas, contados a partir do 

estabelecimento do serviço, considerar-se-á como tempo de indisponibilidade do circuito, o tempo 

transcorrido desde o início da primeira inoperância até o final da última inoperância, quando o 

acesso à Internet estiver totalmente operacional. Neste caso, acarretará aplicação de multa 

conforme disposto no contrato; 

 
15.9. DO ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE 

15.9.1. Todas as informações obtidas dentro da execução contratual serão consideradas 

confidenciais e não poderão ser divulgadas pela CONTRATADA. 

15.9.2. Caso haja a necessidade de subcontratar EMPRESAS DE OUTRAS COMPANHIAS ou 

EMPRESAS TERCEIRIZADAS, a CONTRATADA poderá revelar informações confidenciais desde que os 

seus profissionais concordem em assumir compromisso em termos similares às disposições aqui 

tratadas.  

15.9.3. As obrigações acima com relação à confidencialidade sobreviverão ao término deste 

contrato. 

 
15.10. DOS ATRASOS DE INSTALAÇÃO/MUDANÇA DE ENDEREÇO: 

15.10.1. Caso os prazos estabelecidos neste Termo de Referência, de Instalação, Mudança de 

Endereço e de todas as tecnologias contidas não sejam cumpridos serão cobradas as seguintes 

Multas da Contratada sobre o valor do serviço em atraso: 
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 Dias de Atrasos (DA)  Multas 

 1 <=DA<=15  5% + 1% ao Dia 

 15 < DA ≤ 30  7% + 1% ao Dia 

 DA > 30   15% + 1% ao Dia  

 
15.11. DA FATURA: 

15.11.1. A entrega das faturas deverá obedecer aos seguintes critérios: 

15.11.2. O vencimento das faturas deverá ser todo o dia 20 do mês subsequente ao da prestação 

dos serviços, considerando que a mesma deverá ser entregue nas Unidades Administrativas 

competentes indicadas por cada participante deste Termo de Referência no primeiro dia útil do 

referido mês; 

15.11.3. As faturas deverão ser apresentadas da seguinte forma: 

15.11.3.1. Fatura física, agrupada, demonstrando o período de prestação dos serviços e o 

valor total, contendo código de barra para efeito de pagamento junto ao Banco, bem como o 

nome da comarca onde o serviço está instalado;  

15.11.3.2. Fatura em arquivo no formato FEBRABAN ou em arquivo em PDF, podendo ser 

enviado via e-mail; 

15.11.3.4. Deverá ser fornecido um telefone de contato, bem como o nome do consultor, 

onde serão esclarecidos as eventuais dúvidas referentes à fatura; 

15.12. A CONTRATADA deverá fornecer o detalhamento das faturas em formato de planilha excel 

(xls) para consultas pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, via e-mail, podendo ainda, ser 

ofertado pela Contratada outro recurso em que a Contratante possa efetuar a baixa de arquivos; 

15.13. Preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, seguro, impostos, 

taxas, frete, embalagens e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 

dos materiais desta Licitação. 

 
15.14 DA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS / RECEBIMENTO  

15.14.1. A execução dos serviços será iniciada em um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis 

após a assinatura do Contrato; 

15.14.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, sem prejuízo da 

aplicação de penalidades. 

15.14.3. Será de responsabilidade do Gestor de cada Unidade designar um servidor para 

acompanhar a execução dos serviços. 

15.15. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

15.15.1. Os quantitativos dos serviços indicados neste termo são estimativos, considerando a 

demanda atual e previsão futura, e não vinculam a Prefeitura à sua efetiva utilização;  
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15.15.2. O serviço será prestado de acordo com a exigência e necessidade descrita neste Termo de 

referência, em qualquer local onde estejam localizadas as Unidades da Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande-MT 

15.15.3. Não será admitido desconhecimento ou qualquer alegação acerca da impossibilidade 

técnica para a prestação dos serviços a que se refere este Termo de Referência. 

15.15.4. Nos Anexos estão as descrições com os respectivos endereços dos pontos iniciais (Atual) 

de atendimento da CONTRATANTE, podendo tais pontos serem alterados ou mesmo adicionados 

pontos no decorrer do período do CONTRATO, mediante solicitação do Fiscal, por escrito ou outra 

forma de atendimento disponibilizada pela CONTRATADA. 

15.15.5. CONTRATADA deverá prestar serviços de assistência técnica qualificada relativos à 

prestação do serviço objeto deste Termo de Referência sem ônus para a CONTRANTANTE, utilizando-

se, para tanto, de técnicos devidamente habilitados e credenciados;  

15.15.6. O atendimento para reativação dos serviços deverão ser realizados 24(vinte e quatro) 

horas por dia, 7 (sete) dias por semana. A partir da abertura do chamado, a CONTRATADA deverá 

restabelecer o serviço não superior à 24 horas. O término do atendimento se dará quando os 

Serviços estiverem disponíveis, em perfeitas condições de funcionamento;  

15.15.7. Os modems /roteadores, de propriedade da CONTRATADA, deverão ser dimensionados, 

fornecidos, instalados, configurados, mantidos, gerenciados e operados pela mesma e deverá ser 

garantido o desempenho e os níveis de serviços contratados, sem custos adicionais. 

15.15.8. Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida a 

Contratada para as necessárias correções, sendo informados os motivos que motivaram a sua 

rejeição.  

15.15.9. Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que se iniciará 

a contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua reapresentação. 

15.15.10. A CONTRATADA deverá prestar os serviços de forma ininterrupta, 24 (vinte e quatro) 

horas por dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, 

salvaguardados os casos de interrupções programadas e devidamente autorizadas pelo 

CONTRATANTE. 

15.15.11. A CONTRATADA não poderá bloquear os serviços, exceto por atraso ou falta de 

pagamento da fatura mensal provocada pelo CONTRATANTE, desde que, não possua 

nenhuma contestação, ou em caso de manutenção, atendida as condições do item 

anterior. Caso não atenda a essas condições, sofrerá penalidade de 10% (dez por cento) do valor 

da fatura mensal; 

15.15.12. Todas atualizações e correções (patches) de softwares e hardware, necessárias para o 

cumprimento dos requisitos exigidos neste Termo de Referência, deverão ser realizadas sem ônus 

adicionais para a CONTRATANTE. 

15.15.13. A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA que altere as configurações técnicas de 

modems/roteador (es), a qual deverá atendê-la, em no máximo, em 20 dias úteis para um local 

específico ou em 45(quarenta e cinco) dias para atender todos os locais atendidas por ela; 
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15.15.14. Em uma eventual avaliação in-loco para detecção ou solução de problemas, em qualquer 

uma das localidades, com as participações da CONTRATANTE e da CONTRATADA, o técnico ou a 

equipe da Informática poderá solicitar a substituição do equipamento da CONTRATADA e em se 

confirmando, manter a troca. 

15.15.15. Eventuais interrupções programadas dos serviços deverão ser informadas com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias;  

15.15.16. Não serão aceitos materiais em desacordo com as especificações constantes do presente 

Termo de Referência; 

15.15.17. CONTRATADA poderá fazer a execução dos serviços bem como utilizar-se de mão de obra 

terceirizada para a execução dos serviços de instalação do circuito, desde que devidamente 

identificados e autorizados pela CONTRATADA; 

15.15.18. Quaisquer mudanças nos prazos estabelecidos devem ser informadas à CONTRATANTE, 

cabendo à mesma concordar ou não; 

15.15.19. A Vencedora deverá fornecer os nomes e contatos de consultores internos ou externos 

para prestar apoio a eventuais problemas técnicos ou esclarecimentos referentes ao objeto deste 

Termo de Referência; 

 16. DA FORMA DE PAGAMENTO 

16.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento e atestado da nota 

fiscal. A contratada deverá no ato de apresentação das notas fiscais mensais, durante a vigência do 

contrato, apresentar todas às certidões de regularidade (Municipal, Estadual, União, Trabalhista). 

16.2. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais, estas serão devolvidas ao 

fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 

contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação; 

16.3. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações; 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

17.1. Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em especial no que se refere à 

implantação, operação e níveis de serviço.  

17.2. No que se refere aos itens deste Termo, a CONTRATADA deverá disponibilizar os 

equipamentos (Modems / Roteadores) em comodato, quando houver necessidade, sendo que os 

mesmos não poderão ter custos adicionais.   

17.3. A CONTRATADA deverá prestar os serviços de forma ininterrupta, 24 (vinte e quatro) horas 

por dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, salvaguardados 

os casos de interrupções programadas e devidamente autorizados pelo CONTRATANTE. 

17.4. A CONTRATADA não poderá bloquear as linhas contratadas, exceto por atraso ou falta de 

pagamento da fatura mensal provocada pelo CONTRATANTE, desde que, não possua 

nenhuma contestação, ou em caso de manutenção, atendida as condições do item 

anterior. Caso não atenda a essas condições, sofrerá penalidade de 10% (dez por cento) do valor 

da fatura mensal;  
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17.5. Constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida a Contratada 

para as necessárias correções, sendo informados os motivos que motivaram a sua rejeição.  

17.6. Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que se iniciará a 

contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua reapresentação. 

17.7. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual ou no 

Distrito Federal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações 

estabelecidas por regulamentação da ANATEL.   

17.8. Fornecer número telefônico para contato e registro de ocorrências sobre o funcionamento do 

serviço contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por 

semana, disponibilizando à CONTRATANTE, e/ou a quem esta designar, um atendimento diferenciado 

por meio de consultoria especializada, excluindo a disponibilização de central de atendimento estilo 

“call center”.  

17.9. Credenciar por escrito, junto à CONTRATANTE, um preposto idôneo com poderes de decisão 

para representar a CONTRATADA, principalmente no tocante à eficiência e agilidade da execução dos 

serviços objeto deste Termo de Referência.  

17.10. O preposto deverá ser credenciado no prazo máximo de 24 horas úteis após a assinatura do 

contrato. 

17.11. No momento do afastamento do preposto definitivamente ou temporariamente, a 

CONTRATADA deverá comunicar ao Gestor do Contrato por escrito o nome e a forma de 

comunicação de seu substituto até o fim do próximo dia útil. 

17.12. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas corridas, por intermédio do consultor designado 

para acompanhamento do contrato, a contar de sua solicitação. 

17.13. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma 

operação correta e eficaz.  

17.14. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação dos serviços do 

Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE. 

17.15. Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, 

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas. 

17.16. Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que se 

refiram a CONTRATADA, independente de solicitação. 

17.17. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar 

esclarecimentos julgados necessários; 

17.18. Apresentar, mensal e gratuitamente, juntamente com a Nota Fiscal, detalhamento dos 

serviços prestados, tanto em papel quanto em arquivo eletrônico compatível com Microsoft Office 

Excel ou OpenOffice Calc ou, sob demanda, em arquivo de texto no formato TXT, incluindo detalhes 

das chamadas (número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e valor do 

serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme preços contratados no processo 

licitatório. 
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17.19. A versão em papel das faturas deve apresentar o detalhamento das chamadas por ramal ou 

linha, com quebra de página, ou seja, o início do detalhamento de um novo ramal ou linha deve ser 

feito sempre em uma nova página. 

17.20. Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que forem indicados pela 

CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas a esta contratação, tais como manutenção, 

configuração, entre outros. 

17.21. Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, qualquer fato extraordinário 

ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis. 

Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação da 

licitação oriunda deste Termo de Referência. 

17.22. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto contratado, não podendo, 

sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas de 

funcionamento do serviço. 

17.23. Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua origem fora do escopo 

do objeto contratado, a CONTRATADA repassará as informações técnicas com a devida análise 

fundamentada que comprovem o fato para a CONTRATANTE, sem qualquer ônus para a mesma. 

17.24. Não fazer uso das informações prestadas pela CONTRATANTE que não seja em absoluto 

cumprimento ao contrato em questão. 

17.25. Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas por meio do serviço desta 

contratação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de 

telecomunicações. 

17.26. A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na prestação de serviços da 

CONTRATADA ensejará a responsabilidade criminal, na forma da lei, sem prejuízo de outras 

providências nas demais esferas. 

17.27. A CONTRATADA deverá assinar termo de compromisso com declaração de manutenção de 

sigilo e respeito às normas de segurança vigentes no órgão ou entidade em razão do trabalho 

vinculado ao contrato assinado. Pela mesma razão a CONTRATADA deverá providenciar o termo de 

ciência da declaração de manutenção de sigilo e respeito ás normas vigentes no órgão ou entidade, 

a ser assinado por todos os empregados da CONTRATADA diretamente envolvidos na contratação. 

17.28. Comparecer em até 02(dois) dias úteis seguintes à comunicação, para assinatura de contrato 

e/ou retirada da Ordem de Fornecimento, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Termo de Referência;   

17.29. Proceder à prestação dos serviços, dentro das condições, prazos e preços ajustados no 

presente Termo de Referência. 

17.30. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

17.31. Arcar com eventuais prejuízos causados a Prefeitura de Várzea Grande ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, convenentes ou 

preposto durante a execução dos serviços objeto do contrato a ser celebrado; 



 

  

 ESTADO DE MATO GROSSO 

 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO 

 

  PROC. ADM. N. 396579/2016                                                                                 Pregão Eletrônico n. 89/2016 

 

 

Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051  

31 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

17.32. Responder às notificações no prazo de 48 horas via e-mail ou oficio; 

17.33. Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de fornecimento a 

este Município, 

17.34. Executar os serviços discriminados com profissionais especializados e manter o quadro de 

pessoal suficiente para não haver interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, 

greve, falta ao serviço e demissão de empregados, os quais não terão nenhum vínculo empregatício 

com esta PMVG, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa a ser contratada as despesas com 

todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execução dos serviços 

contratados; 

17.35. Assumir a responsabilidade pelas providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho quando na ocorrência da espécie forem vítimas seus empregados 

no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos em dependências deste 

Município; 

17.36. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura de Várzea Grande, cujas 

reclamações se obrigam a atender prontamente; 

17.37. Repassar igualmente a este Município as reduções ou os descontos concedidos ao 

consumidor em decorrência de regulamentação expedida por órgão/ poder competente ou mudanças 

na tabela de valores da CONTRATADA bem como os concedidos espontaneamente. 

17.38. A contratada será responsável todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência 

das contratações do objeto deste termo de referência; 

17.39. A contratada será responsável pelas contribuições devidas à Previdência Social, encargos 

trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho emolumentos e outras despesas que se 

façam necessárias à execução dos serviços. 

17.40. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações e na Lei 

nº. 10.520/2002. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

18.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em particular 

no que se refere aos níveis de serviço e sanções administrativas.  

18.2. Garantir, quando necessário, o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas 

dependências que receberão as instalações do serviço contratado, para execução dos serviços 

referentes ao objeto contratado. 

18.3. Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação que venham 

ser solicitados pelo consultor designado pela CONTRATADA.  

17.4. Providenciar as assinaturas pela CONTRATADA no Termo de Compromisso de manutenção de 

sigilo e respeito às normas de segurança e no Termo de Ciência da Declaração de manutenção de 

sigilo. 

18.5. Acompanhar a prestação dos serviços e execução do contrato por meio de servidores 

especialmente designados para atuar como Fiscais do contrato e realizar a gestão contratual através 
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do servidor designado como Gestor do Contrato, que aplicará as sanções administrativas quando 

cabíveis, assegurando à CONTRATADA a ampla defesa e o contraditório. 

18.6. Notificar por escrito, a contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante a 

execução e no recebimento dos serviços; 

18.7. Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem como sejam 

mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

18.8. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro 

das normas e condições deste Termo de Referência. 

18.9. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregue em desacordo com as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA.  

18.10. Permitir ao pessoal técnico credenciado e identificado da CONTRATADA, o acesso aos 

equipamentos e às instalações relativas ao objeto do presente Termo de Referência para efeito de 

execução dos serviços, durante o expediente normal.  

18.11. Não permitir a execução de serviços de assistência técnica, modificações de instalação e 

manutenção do sistema por parte de pessoas não credenciadas pela CONTRATADA;  

18.12. Acatar e por em prática as recomendações feitas pela contratada, no que diz respeito a 

condições de uso e funcionamento dos equipamentos e instalações;  

18.13. Como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e 

condições estabelecidas no contrato. A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato 

por parte do contratante não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada em relação ao 

mesmo; 

18.14. Efetuar o pagamento mensal à contratada mediante a entrega da Nota Fiscal devidamente 

atestada pelo fiscal do contrato;  

18.15. Notificar a empresa, por escrito, sobre defeitos, irregularidades ou falhas constatadas na 

execução dos serviços fixando prazos para as devidas correções; 

18.16. A CONTRATADA deverá disponibilizar um diário de dados atualizado, que ficará à disposição 

do CONTRATANTE a qualquer tempo.  

18.17. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por intermédio do Gestor 

do Contrato, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993.  

18.18. O CONTRATANTE somente admitirá tratar sobre qualquer assunto relevante às cláusulas 

deste contrato com pessoal especificamente da CONTRATADA;  

18.19. O CONTRATANTE se reserva ao direito de recorrer à ANATEL para solucionar os casos e 

problemas que por ventura não foram ou deixaram de ser solucionados pela CONTRATADA e outros 

assuntos que se julgue necessário para o bom andamento da execução deste contrato. 

19. DAS PENALIDADES 

19.1. Comete infração nos termos da Lei nº 12.486, de 2013 aqueles que cometerem atos lesivos à 

administração pública, assim definidos, no tocante a licitações e contratos, a Contratada que: 
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a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo de procedimento licitatório público; 

b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório 

público; 

c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo; 

d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública 

ou celebrar contrato administrativo;  

f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, 

no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; e  

g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 

administração pública.  

19.2. Nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o 

município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de 

referência e das demais penalidades legais, aquele que:  

a) Não assinar o Contrato ou retirar a Autorização de Fornecimento quando convocado dentro 

do prazo de validade de sua proposta; 

b) Apresentar documentação falsa;  

c) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame; 

19.3. Com fundamento no art. 9º da Lei n. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, 

sem prejuízo, o Fornecedor ficará sujeito, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes 

penalidades: 

 
19.3.1. Advertência; 

19.3.1.1. A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes 

casos: 

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não 

acarretem prejuízos para a Contratante, independentemente da aplicação de multa; 

b) Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, 

desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão 

temporária ou inidoneidade; 

c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos 

serviços da Contratante, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais 

grave; 

 
19.3.2. Multa; 

19.3.2.1. Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento 

convocatório ou no Contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL 

correspondente a: 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de fornecimento ou prestação de 

serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 
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b) O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, 

a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, 

sem prejuízo das outras sanções cabíveis; e 5% pela inexecução parcial; 

d) 15% (quinze por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento/Empenho, pelo 

descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega; 

e) 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, não comparecendo à Prefeitura, o 

proponente convocado para a assinatura do contrato. 

19.3.2.2. A Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, previamente 

autorizado pela Contratante, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a 

ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente 

ajustado, respeitado o limite legal; 

19.3.2.3. A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança 

Administrativa ou Judicial; 

19.3.2.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou 

fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

 
19.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

19.3.3.1. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos 

inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo defesa 

prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação; 

19.3.3.2. A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

19.3.3.3. Por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

a) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado 

prejuízos para a Contratante; 

b) Execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados; 

19.3.3.4. Por 02 (dois) anos, nos seguintes casos: 

a) Não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados; 

b) Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz 

respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização; 

c) Prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste; 

d) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, 

ensejando a rescisão do contrato. 

 
19.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

19.3.4.1 Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sansão 

aplicada com base no inciso anterior. 
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19.3.4.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública 

será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à Contratada nos casos a seguir 

indicados: 

a) Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

b) Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

c) Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, 

em virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

a) Praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que 

evidenciem interesses escusos ou má-fé; 

b) Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 

c) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços 

objeto deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito. 

Parágrafo Primeiro - Independentemente das sanções administrativas previstas neste Termo de 

Referência, a Contratada está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a 

inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante; 

Parágrafo Segundo - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 

prevê defesa previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista 

ao processo. 

19.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666. 

19.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

20. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

20.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por a todo Pregoeiro, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

recursos apresentados. 

20.2Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

20.3 A adjudicação poderá ser feita para um ou mais licitantes vencedores desta licitação. 

20.4 A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO PRESENTE CERTAME OCORRERÁ SOMENTE APÓS O 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, sejam elas em meio eletrônico, FAX, CÓPIAS 

AUTENTICADAS ou ORIGINAIS IMPRESSAS, quando o pregoeiro assim solicitar. 

20.5 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei 8.666/93.  
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20.6 Fica facultado a Administração, quando o convocado não comparecer no prazo de até 05 

(cinco) dias para assinatura da Ata de Registro de Preços, não apresentar situação regular no ato da 

assinatura ou, ainda, recusar-se a assiná-la, injustificadamente, dentro do prazo e condições 

estabelecidos, convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação sem prejuízo das 

multas previstas no edital, na Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais. 

20.7 A Ata de Registro de Preço poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como 

Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho, elaborada pela Superintendência de Compras da 

PMVG/MT em conformidade com o disposto no Art. 62 da Lei 8.666/93. 

20.8 Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os preços 

praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente 

constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado a época do Contrato – equação 

econômico-financeira. 

20.9 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame, 

farão parte integrante do Contrato ou Instrumento equivalente, independente de transcrição. 

20. 10 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a 

contratação, ficam as Licitantes não contratadas liberadas dos compromissos assumidos. 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 

interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  

21.2 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova 

documentação ou de outras propostas, de acordo com o §3º do art. 48 da Lei 8.666/93. 

21.3 No julgamento da habilitação e das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação. (Art. 26 § 3º Dec. n. 5.450/05). 

21.4 Os Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas para 

este certame, sendo responsável por esses custos, independentemente do resultado do processo 

licitatório. 

21.5 Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

21.6 Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização 

de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção de 06 (seis) meses a 02 

(dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8.666/93.  

21.7 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 

cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 

contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos 
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determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais 

cominações legais. 

21.8 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo(a) Pregoeiro(a)de acordo com as 

Leis vigentes.  

21.10 A adjudicação do resultado desta licitação não implicará direito à homologação que não 

implicará direito à contratação. 

21.11 Como condição para celebração do contrato e pagamento, o licitante vencedor deverá manter 

as mesmas condições de habilitação. 

21.12 Assegura-se ao Município de Várzea Grande o direito de: 

21.12.1 Revogar a presente licitação por razões de interesse público (art.49, caput, da Lei 

8.666/93), decorrente de fato superveniente; devidamente comprovado; 

21.12.2 Adiar a data da sessão pública. 

21.13 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentos relativos à presente licitação. 

21.14 É expressamente vedada a paralisação total ou parcial dos serviços por parte da 

CONTRATADA sem autorização da Secretaria Municipal de Administração de Várzea Grande/MT.   

21.15 Demais condições consta do termo de referencia n. 40/2016. 

21.16 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca do Município de Várzea Grande/MT. 

22 Integram este Edital: 

Várzea Grande – MT, 02 de março de 2017. 

 

 

Pablo Gustavo Moraes Pereira 
Secretario Municipal de Administração 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

TERMO DE REFERÊNCIA  Nº 40/2016 

Número do Processo 

396579/2016 

Exclusiva ME/EPP?  

☐Sim  ☒Não 

Reserva de quota ME/EPP?  

☐ Sim  ☒ Não 

Objeto 

Prestação de serviços de comunicação de dados (Acesso a 
Internet Dedicado) 

Margem de preferência? 

☐ Sim   ☒ Não 

Valor total estimado 

R$ 315.200,00 

Vistoria?  

☐ Obrigatória  

☐ Facultativa  

☒ Não se aplica 

Amostra/Demonstração?  

☐ Sim  ☒ Não 

  Admite subcontratação 

☐ Sim   ☒Não 

Modalidade - Pregão 

☒ Eletrônico  ☐ Presencial 

SRP?  

☒ Sim  ☐ Não 

Adjudicação  

☐ Global  ☐ Item  ☒ Lote 

Documentação de habilitação  

Requisitos  
1. Habilitação Jurídica; 

2. Regularidade Fiscal e Trabalhista; 

3. Qualificação Econômico-Financeira; 

4. Qualificação Técnica; 

5. Outros Documentos.                                                                                                                                                                    

JUSTIFICATIVA NÃO APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 147/2014 

A Lei Complementar nº 147/2014, elencou no art. 49, algumas hipóteses que, se presentes no 

caso concreto, dispensam ou eximem a autoridade responsável pela licitação de aplicar os 

benefícios materiais previstos nos arts. 47 e 48. 

Em conformidade com o art. 49, não se aplica os benefícios dos arts. 47 e 48 quando: 

a) não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 

microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de 

cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

b) o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 

porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou 

complexo do objeto a ser contratado; ou, 

c) a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incs. I e II, do art. 24 da mesma 

Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de 

pequeno porte, aplicando-se o disposto no inc. I, do art. 48. 

No caso, em tela, prestação de serviços de acesso a internet dedicado, o tratamento 

diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não é 

vantajoso para a administração pública, pois representa prejuízo ao conjunto ou complexo do 
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objeto a ser contratado;  

O artigo 49, inciso III, reserva duas conjunturas: o efeito negativo em razão da ampliação dos 

custos; e, o risco de se ter uma pluralidade de sujeitos executando o objeto.  

A prestação de serviços de acesso a internet dedicado, o risco decorre de se ter uma pluralidade 

de sujeitos executando o objeto, que poderá comprometer a prestação final que se objetiva com 

o certame, justificando-se, assim, a não aplicação da licitação diferenciada. 

 

 

 

 

1ª RETIFICAÇÃO AO TERMO DE REFERÊNCIA N. 40/2016 

 

1. DA SECRETARIA GESTORA  

Secretaria Municipal de Administração 

 

1.1.  DAS SECRETARIAS PARTICIPANTES 

Secretaria Municipal de Saúde, 

Secretaria Municipal de Defesa Social, 

Procuradoria Geral do Município, 

Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana. 

 

1.2. DOS SECRETÁRIOS 

Pablo Gustavo Moraes Pereira, 

Luiz Antonio Vitório Soares, 

Alexander Torres Maia, 

Sadora Xavier Fonseca Chaves, 

Breno Gomes. 

 

2. DA CI DE ORIGEM N. 261/2016   SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO 
 
3. DO OBJETO ESPECÍFICO 

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa de telecomunicação para a 

prestação de serviços de comunicação de dados (Acesso a Internet Dedicado) no Município de 

Várzea Grande, incluindo instalação, configuração, manutenção e serviços técnicos de suporte 

durante a vigência do contrato, conforme especificações técnicas constantes neste Termo de 

Referência e as demais condições do Edital e seus anexos, para atender as Secretarias e seus 

segmentos da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT. 

4. DAS JUSTIFICATIVAS  

4.1. DA CONTRATAÇÃO 
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A contratação de empresa de telecomunicação para fornecimento de serviços de 

comunicação de dados se justifica, pois o objeto deste Termo de Referência é 

imprescindível para a realização das atribuições diárias desta municipalidade, sejam elas 

meio ou finalísticas, uma vez que o acesso a Internet se faz necessário para o 

desenvolvimento dos trabalhos, acesso a novas tecnologias, eficiência e eficácia no 

atendimento interno e externo de todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande. 

Outro ponto a destacar e que a atual estrutura de acesso à Internet do paço Municipal 

desta Prefeitura, dispõe apenas de um ponto de acesso, ou seja, numa eventual falha 

desse ponto os sistemas, serviços e o acesso à Internet ficarão indisponíveis. Em um 

mundo onde cada vez mais a agilidade das informações e o tempo são preciosos, uma 

falha dessas pode trazer prejuízos imensuráveis, tanto financeiros quanto de imagem 

perante a sociedade, logo, para o paço Municipal desta Prefeitura, optou-se pela 

contratação de 02 (dois) links de acesso dedicado à Internet de 50 (cinquenta) megabits 

por segundo cada, sendo que cada link deverá ser prestado por operadora distinta, que 

proporcionará dois meios de acesso à Internet ocasionando um melhor desempenho e 

redundância de acesso, eliminando, o que é chamado tecnicamente, ponto único de falha. 

Quanto aos demais pontos, vale destacar e que o Acesso a Internet Dedicado possibilitará, 

além de uma maior qualidade no acesso a Internet, também a conexão dos Coletores de 

Ponto Eletrônico da unidade com o Servidor de Banco de Dados instalado na Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande. 

4.2. DA ESCOLHA MODALIDADE PREGÃO MENOR PREÇO POR LOTE 

A modalidade licitatória denominada Pregão, instituída pela Lei 10.520/2002 para viger no âmbito da 

União, Estados e Municípios, é faculdade trazida pela lei aos administradores públicos com fins de 

tornar mais ágil e eficaz os procedimentos administrativos licitatórios para aquisição de bens e 

serviços comuns. 

Tendo em vista que o caso que ora se apresenta tem por objeto: Registro de preços para futura e 

eventual contratação de empresa de telecomunicação para a prestação de serviços de comunicação 

de dados (Acesso a Internet Dedicado) no Município de Várzea Grande, incluindo instalação, 

configuração, manutenção e serviços técnicos de suporte durante a vigência do contrato, conforme 

especificações técnicas constantes neste Termo de Referência e as demais condições do Edital e seus 

anexos, para atender as Secretarias e seus segmentos da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT. 

Definido o objeto para este certame, ficam estabelecidas as condições para habilitação dos licitantes 

na forma dos artigos 27 a 31 da lei nº 8.666/93, devendo o (a) Pregoeiro (a) pautar-se em critérios 

de razoabilidade e bom senso na aferição da aceitabilidade das propostas, sob o critério obrigatório 

do MENOR PREÇO POR LOTE sempre na busca da melhor vantagem para a administração, 

observando ainda os prazos de fornecimento do objeto. 

Impondo-se a necessidade inarredável de um procedimento licitatório ao mesmo tempo célere e 

capaz de suprir as necessidades de telecomunicações deste ente municipal.   
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Considerando a necessidade do agrupamento de alguns serviços, será mais vantajoso para a 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande o agrupado em lotes por seguimento, pois facilitará ao fiscal 

do contrato fazer uma gestão mais detalhada e com mais segurança, evitando assim uma demanda 

muito grande de várias contratações e aquisições a serem fiscalizados, dando maior celeridade na 

realização dos serviços solicitados, proporcionando o bom andamento dos eventos e evitando sua 

interrupção, devido o atraso na entrega dos produtos. Ademais, o processo agrupado em lotes 

objetiva o menor custo dos serviços, o que demonstra a vantajosidade para o Município. 

Diante do exposto é que entendemos ser o pregão a modalidade cabível e mais adequada aos 

interesses da administração no atual momento, permitindo o acirramento da competição pelo menor 

preço por lote em favor da Administração Pública. 

5. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO E DOS REQUISITOS TÉCNICOS DO OBJETO. 

5.1. Descrição do objeto 

5.1.1. Serviço dedicado de comunicação de dados com a rede mundial de computadores 

(INTERNET), para as diversas unidades da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

5.2. Requisitos técnicos específicos do objeto 

5.2.1. Por questão de redundância, a Empresa vencedora do LOTE I não poderá participar do LOTE 

II. 

5.2.2. Serviço de acesso dedicado à internet do LOTE I e LOTE II, deverá possuir no mínimo 14 

(quatorze) endereços  IP  fixos válidos cada, livres para uso pelo Contratante; 

5.2.3. Os links de acesso dedicado à Internet deverão ser instalados considerando as velocidades 

disponíveis neste termo. 

5.2.4. As velocidades de download e upload devem ser simétricas e efetivas;  

5.2.5. Ser prestado ininterruptamente, vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana; 

5.2.6. Contar com suporte disponível por meio de telefone e/ou Internet, com tempo de resposta de 

até 24h. 

5.2.7. Os links de acesso dedicado à internet deverão possuir dimensionamento correto para 

garantir a transmissão de dados de acordo com a velocidade contratada;  

5.2.8. Todos os equipamentos e acessórios necessários para ativação e funcionamento dos links 

instalados devem ser fornecidos pela Contratada;  

5.2.9. A Contratada deverá viabilizar para o Contratante a aferição da velocidade dos links 

instalados durante a vigência contratual. Caso esse requisito não seja atendido, a Contratada não 

poderá refutar os meios utilizados pelo Contratante para procedê-la, nem as potenciais 

consequências. 

5.2.10. O acesso dedicado à Internet não pode possuir qualquer tipo de restrição de uso, seja de 

tempo (deve estar operacional 24h/dia, 7 (sete) dias/semana),  seja  de  limite  na  quantidade  de 

dados trafegados, seja pela restrição de tipo de dados em trânsito, filtros, proxy, porta lógica ou 

serviço;  

5.2.11. Os links de acesso à Internet deverão possuir garantia mínima de 98% (noventa e oito por 

cento) da banda contratada, tanto para download, quanto para upload. 
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5.2.12. A CONTRATADA deverá garantir os limites mínimos de jitter e perda de pacote conforme as 

metas estabelecidas no Regulamento de Gestão da Qualidade do Serviço de Comunicação Multimídia 

(RGQ-SCM) da Anatel; 

5.2.13. O uso de trunking, ou seja, de mais de um enlace para atingir a velocidade contratada para 

cada link, não será permitido; 

5.2.14. Disponibilizar a Coordenadoria de Tecnologia da Informação e/ou Fiscal de contrato um 

serviço, com interface web e autenticação de usuário, que permita monitorar a utilização do(s) 

acesso(s) (Links), contendo informação sobre taxa de utilização de banda do canal em gráficos, 

históricos baseados em hora/dia/mês e trafego enviado/recebido. 

5.2.15. Todos os equipamentos utilizados e/ou instalados deverão ser homologados pela Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL); 

5.3. Do SLA (acordo de nível de serviço) e descontos por descumprimento 

5.3.1. Os serviços da conexão de acesso à Internet deverão estar disponíveis 24 horas por dia e 7 

dias por semana, durante toda vigência do contrato, e estarão cobertos por um Acordo de Nível de 

Serviço (SLA), com previsão para descontos na fatura na ocorrência de descumprimento dos níveis 

estabelecidos a seguir:  

CODIGO ITEM NÍVEL DE SERVIÇO 

SLA01 Prazo para 

instalação e 

alteração de 

endereço do serviço 

Após o período de implantação dos serviços, todas as 

solicitações de instalação e de alteração de endereço dos 

links de acesso à Internet, dentro dos limites contratados, 

deverão ser executadas em, no máximo, 30 (trinta) dias ou 

em até 90 (noventa) dias, em caso de necessidade de 

execução de projeto de expansão da rede da Contratada 

(incluindo testes de aceitação), a partir da solicitação formal. 

SLA02 Disponibilidade do 

Serviço 

A disponibilidade mínima mensal do serviço será de 98%. O 

serviço será considerado indisponível: A partir do início de 

uma interrupção identificada e registrada pela Contratada, 

ou Contratante, no sistema de abertura de chamados, até o 

restabelecimento do serviço às condições normais de 

operação; ou Quando o tempo de retardo da rede for 

superior a 2000ms; ou Quando a taxa de perda de pacotes 

for superior a 5%; No cálculo de disponibilidade, não serão 

consideradas as interrupções programadas autorizadas e 

aquelas de responsabilidade do Contratante.  
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SLA03 Prazo para reparo Na ocorrência de problemas com links de acesso à Internet, 

a Contratada deve atender o tempo de reparo, 

obrigatoriamente, nas seguintes condições:  

Em períodos normais de operação dos links de acesso à 

Internet, a Contratada deverá iniciar os procedimentos de 

manutenção dos links de acesso à Internet em até 4 

(quatro) horas após a notificação do problema e concluir a 

manutenção dos links, equipamentos e instalações 

fornecidos em até 8 (oito) horas após a abertura do 

chamado de manutenção;  

SLA04 Qualidade do 

Serviço 

A Contratada tem 24 horas, após abertura de chamado, para 

restabelecer a qualidade do serviço nas seguintes situações:  

Velocidade da conexão abaixo da que foi contratada;  

Retardo de rede acima de 55 ms;  

Perda de pacotes superior a 2%.  

 

 Pelo descumprimento dos acordos de nível de serviço, poderão ser aplicados descontos 

mensais conforme os graus apresentados na Tabela do item 6.2.1., limitados ao total de 

30% (trinta por cento) sobre o valor mensal do link afetado, por ITEM, para os graus 01 a 

03, sujeitando a Contratada à inexecução parcial em caso de extrapolação desse percentual:  

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 Desconto de 0,5% sobre o valor mensal do serviço, por dia de atraso 

02 Desconto de 1,0% sobre o valor mensal do serviço, por dia de atraso 

03 Desconto de 0,5% sobre o valor mensal do serviço, por dia de atraso 

04 Desconto do período de indisponibilidade aferido 

 

DESCRIÇÃO GRAU DE DESCUMPRIMENTO 

DESCUMPRIR O SLA01 01 

DESCUMPRIR O SLA02 02 

DESCUMPRIR O SLA03 03 

DESCUMPRIR O SLA04 04 
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6. DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. O serviço será prestado de acordo com a exigência e necessidade descrita neste Termo de 

referência, em qualquer local onde estejam localizadas as Unidades da Prefeitura dentro do Municipal 

de Várzea Grande-MT. 

6.2. Nos Anexos estão as descrições com os respectivos endereços dos pontos iniciais (Atual) de 

atendimento da CONTRATANTE, podendo tais pontos serem alterados ou mesmo adicionados pontos 

no decorrer do período do CONTRATO, mediante solicitação do Fiscal, por escrito ou outra forma de 

atendimento disponibilizada pela CONTRATADA. 

6.3. Não será admitido desconhecimento ou qualquer alegação acerca da indisponibilidade técnica 

para a prestação dos serviços a que se refere este Termo de Referência. 

Paragrafo Único: Em caso de eventual indisponibilidade técnica, a CONTRATADA terá o 

prazo de 03 (três) meses para adaptação de toda infraestrutura necessária para o 

atendimento do serviço objeto do presente, sem custos extras para a CONTRATANTE. 

6.4. Em caso de alteração ou mudança de endereço conforme anexo I, fica a Administração 

responsável por informar a licitante vencedora de tais alterações, não sendo esta modificação motivo 

por parte da licitante vencedora, para a não entrega dos objetos adjudicados. Tais alterações não 

gerarão nenhum ônus para a Administração. 

7. DA DESCRIÇÃO DOS ITENS, ESPECIFICIDADE E QUANTIDADE.  

7.1. O objeto da contratação do presente certame é a unidade de banda Mbps de comunicação, na 

velocidade especificada abaixo. 

7.2. Será considerado vencedor do certame, o LICITANTE que ofertarem o menor valor total, que é 

composto pela somatória do valor mensal;  

7.3. No valor unitário mensal ofertado, deverão estar inclusos os valores de fornecimento, 

configuração e aluguel/manutenção dos equipamentos necessários, os valores dos links de 

comunicação e ainda o serviço de gerenciamento; 

 

LOTE I 

 Por questão de redundância, a Empresa vencedora do LOTE I não poderá participar do LOTE 

II. 

LOTE I - INTERNET DEDICADO 

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (PAÇO MUNICIPAL) 

Item Descrição Unid. 

Med. 

Qtd 

Mês 

Qtd 

Anual 
Valor Unit.  

Valor Total 

Mensal 

Valor Total 

anual 

1 
Mensalidade Internet 50 

Mega 
Mês 1 12 R$ 6.750,00 R$ 6.750,00 

R$ 

81.000,00 

SERVIÇOS EVENTUAIS 
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Item Descrição Unid. Med. Qtde Anual Valor Unit. Valor anual 

2 

Instalação, ativação e configuração 

dos equipamentos de Internet 50 

Mega 

Serviço 1 R$ 3.700,00 R$ 3.700,00 

Total do Lote I R$ 

84.700,00 

 

LOTE II 

 Por questão de redundância, a Empresa vencedora do LOTE I não poderá participar do LOTE 

II. 

LOTE II - INTERNET DEDICADO (REDUNDÂNCIA) 

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (PAÇO MUNICIPAL) 

Item Descrição Unid. 

Med. 

Qtd 

Mês 

Qtd 

Anual 
Valor Unit.  

Valor Total 

Mensal 

Valor Total 

anual 

1 
Mensalidade Internet 50 

Mega 
Mês 1 12 R$ 6.750,00 R$ 81.000,00 

R$ 

81.000,00 

SERVIÇOS EVENTUAIS (REDUNDÂNCIA) 

Item Descrição Unid. Med. Qtde Anual Valor Unit. Valor anual 

2 

Instalação, ativação e 

configuração dos equipamentos de 

Internet 50 Mega 

Serviço 1 R$ 3.700,00 R$ 3.700,00 

Total do Lote II R$ 84.700,00 

 

LOTE III 

 Assinatura da Internet poderá ter a quantidade de até 06 (Seis) pontos, podendo ser dividida 

entre os itens especificados na tabela abaixo; 

LOTE III - INTERNET DEDICADO 

LOCAL: UNIDADES DA PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE 

Ite

m 

Descrição Unid. 

Med. 

Qtd 

Mensal 

Qtd 

Anual 

Valor Unit. 

Por Assinatura 

Valor Total 

Mensal 

Valor Total 

Anual 

 

2 

Assinatura Internet 

com velocidade 

mínima 10 Mega  

Mês 6 72 R$ 1.900,00 R$ 11.400,00 R$ 136.800,00 
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SERVIÇOS EVENTUAIS 

Ite

m 

Descrição Unid. 

Med. 

Qtde 

Anual 
Valor Unit. 

Valor Total 

anual 

4 Instalação, ativação e configuração dos 

equipamentos de Internet 10 Mega 
Serviço 6 R$ 1.200,00 R$ 7.200,00 

5 Mudança de Endereço Serviço 3 R$ 600,00 R$ 1.800,00 

Total Lote III R$ 145.800,00 

 Os locais de execução, consta no Anexo I deste termo. 

8. DA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, VALIDAÇÃO E ACEITE 

8.1. Da Instalação 

8.1.1. A CONTRATADA comunicará por escrito ao FISCAL DO CONTRATO, a data prevista para o 

início dos serviços;  

8.1.2. A fiação interna para ligação entre o quadro de distribuição geral (DG) e a sala que acomoda 

os equipamentos é de responsabilidade da CONTRATANTE e a passagem dos cabos deverá ser feita 

seguindo o padrão de instalação de cada localidade. 

8.1.3. A CONTRATADA deverá fornecer os serviços obrigatoriamente via terrestres (implementados 

por meio de pares metálicos, fibra óptica, cabo coaxial ou rádio digital), não sendo permitido a 

prestação do serviço via satélite; 

8.1.4. Deve haver planejamento do horário de trabalho para instalação dos serviços conjuntamente 

com os servidores designados do CONTRATANTE, de maneira a interferir o mínimo possível nos 

trabalhos normais do local; 

8.1.5. Caberá à CONTRATADA o serviço de instalação, configuração e manutenção de qualquer 

equipamento por ela fornecido, que venha a ser substituído durante a vigência do contrato; 

8.1.6. Caberá a CONTRATANTE a responsabilidade por toda infraestrutura elétrica (rede, 

aterramento, DG etc.) necessária para o funcionamento adequado do serviço; 

8.1.7. Caberá a CONTRATANTE a responsabilidade por toda infraestrutura lógica entre o 

equipamento de conectividade fornecido pela CONTRATADA e a rede interna necessária para o 

funcionamento adequado do serviço. 

8.1.8. A CONTRATADA é a responsável para recompor obras civis e pinturas afetadas no ato da 

execução de serviços, ou seja, caso os serviços prestados afetem a estrutura predial das Unidades 

da Prefeitura, é de responsabilidade da Contratada reparar os possíveis danos causados; 

8.1.9. A CONTRATADA é a responsável por recompor obras civis e pinturas que venham sido 

afetadas pelo técnico da mesma no ato da execução de serviços, ou seja, caso os serviços prestados 

pela CONTRATADA afetem a estrutura predial das Unidades da Prefeitura, é de responsabilidade da 

CONTRATADA reparar os possíveis danos causados; 

8.2. Das configurações. 
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8.2.1. A CONTRATADA deverá realizar o serviço de instalação, configuração e manutenção de 

qualquer equipamento por ela fornecido; 

8.2.2. Quando solicitado, a CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE todos os dados 

necessários para configuração dos equipamentos de cada localidade, para o correto funcionamento 

do acesso a internet; 

8.3. Da Validação - Testes para aceite dos Links de INTERNET instalados 

8.3.1. Será necessária a Realização de testes de funcionamento de cada link de acesso à internet, 

emitindo relatórios de testes em duas vias, os quais deverão ser assinados pelos executores e pelos 

servidores designados para acompanhar as instalações; 

8.3.2. Os seguintes testes deverão ser realizados para fins de aceite técnico dos links instalados: 

◦ Acesso à internet; 

◦ Aferição da velocidade do link instalado, tanto para download como para upload; 

◦ Verificação da performance dos links instalados e perdas de pacotes; 

◦ Verificação de ping com destino a grandes portais, tais como REGISTRO.BR, UOL, 

GLOBO. 

8.4. Do ACEITE da instalação 

8.4.1. Após todos os serviços estarem completos, o técnico da CONTRATADA deverá entrar em 

contato com a CONTRATANTE para informar que o serviço(s) esta(ão) em pleno funcionamento; 

8.4.2. O aceite do serviço será dado após um servidor designado na localidade onde o serviço foi 

instalado, pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação ou pelo Fiscal de contrato, efetuar a 

Validação descrita anteriormente e aprovar a instalação. 

9. DA ALTERAÇÃO DE VELOCIDADE E MUDANÇA DE ENDEREÇO 

9.1. Alteração de Velocidade 

9.1.1. É facultado à CONTRATANTE solicitar alteração de velocidade dos links de acesso à internet 

contratados, desde que a nova velocidade solicitada esteja previamente contemplada neste termo. 

9.1.2. Entende-se por “Alteração de Velocidade” a mudança de velocidade do Link instalado e em 

uso, sem alteração de endereço ou local de instalação, podendo ser para maior ou menor velocidade 

em relação à velocidade em uso; 

9.1.3. Em caso de mudança de velocidade dos links instalados, a CONTRATADA poderá utilizar a 

mesma estrutura e equipamentos do link em uso (Modem, Roteador, cabeamento, cabos etc) desde 

que sejam esses equipamentos suportem a nova velocidade. 

9.1.4. Em caso de mudança de velocidade dos links instalados, o tempo de parada do link na 

velocidade em uso não poderá ser superior a 03 (três) horas, previamente agendadas com a 

CONTRATANTE; 

9.1.5. A alteração de velocidade acontecerá sempre de acordo com a viabilidade técnica da 

CONTRATADA; 

9.2. Mudança de Endereço 
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9.2.1. A CONTRATADA deverá efetuar a ativação do serviço no novo endereço em até 30 dias 

corridos após a abertura do chamado pelo CONTRATANTE; 

Paragrafo Único: Em caso de eventual indisponibilidade técnica, a CONTRATADA terá o prazo de 03 

meses para adaptação de toda sua infraestrutura necessária para o atendimento do serviço objeto 

do presente, sem custos extras para a CONTRATANTE. 

9.2.2. O CONTRATANTE se reserva no direito de suspender ou prorrogar, em qualquer tempo, e sem 

custos extras, a data de ativação dos serviços no novo endereço, a fim de ajustar a melhor data 

para a mudança; 

9.2.3. Toda a mudança de endereço deverá ser previamente agendada com os servidores 

designados da CONTRATADA; 

10. DA INDISPONIBILIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS: 

10.1. Da indisponibilidade injustificada 

10.1.1. A indisponibilidade dos serviços superior a 30 (trinta) minutos acarretará no desconto sobre 

o valor da fatura. Estes serão maiores quanto maiores forem os prejuízos causados ao bom 

funcionamento das Unidades e aplicar-se-ão sobre o tempo de indisponibilidade. 

10.1.2. Serão considerados para efeito de ressarcimento ao eventual prejuízo causado, o índice de 

disponibilidade e o desconto calculado. Os cálculos desses parâmetros serão explicitados adiante. 

Efetuando-se os cálculos, aplicar-se-á uma tabela com descontos progressivos. 

10.2. Da indisponibilidade justificada 

10.2.1. A indisponibilidade justificada poderá ocorrer apenas nos seguintes casos:  

10.2.2. Manutenções realizadas sempre entre as 20h00min e 6h00min em dias úteis ou entre as 

6h00min e 20h00min em dias não úteis, desde que comunicada com antecedência mínima de 05 

(cinco) dias; 

10.2.3. Paradas acordadas;  

10.2.4. Motivos de força maior (acidentes, enchentes, terremotos, etc);  

10.2.5. Falta de Energia. 

11. DOS SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE PRAZOS 

11.1. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade sobre o Serviço de instalação, configuração e 

manutenção de todos os equipamentos para o correto funcionamento do link nos termos desse 

Termo de Referência; 

11.2. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade sobre Manutenção Corretiva com tempo de 

resposta previsto nas Classes do Acordo de Nível de Serviço. Entende-se por tempo de resposta 

como o prazo máximo para o deslocamento de técnico da contratada até o endereço associado à 

reclamação de suporte (se necessário o deslocamento) e, por tempo de solução como o prazo 

máximo para a resolução do problema em questão; 

11.3. Para cada problema constatado de indisponibilidade não programada do link de comunicação 

com a Internet, a CONTRATADA deverá apresentar relatório técnico apresentando as causas do 

problema, solução adotada e medidas para evitar a reincidência; 
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11.4. O prazo de entrega do serviço esta definido nas Classes do Acordo de Nível de Serviço, 

contados em dias corridos a partir da assinatura do contrato. A entrega será considerada concluída, 

para efeito de cobrança quando: 

o Executado o primeiro acesso ao sistema de acesso à Internet, com visualização de 

sites Web; 

o Realizado testes de conectividades que atenda os parâmetros técnicos estabelecidos 

nas Classes do Acordo de Nível de Serviço (SLA); 

 Os testes de conectividades serão realizados pelas equipes técnicas da 

CONTRATANTE e CONTRATADA; 

o Após os requisitos acima atendidos, deverá ser formalizada em documento a data 

efetiva de ativação do link para efeito de cobrança de fatura; 

11.5. Para atendimento das solicitações de alteração de endereço físico da unidade atendida, o 

prazo máximo de atendimento será de 30 (trinta) dias, salvos os casos onde for necessária a 

elaboração de projeto de última milha; 

11.6. Caso a entrega do acesso e a disponibilização do serviço não forem realizados nos prazos 

especificados, a CONTRATANTE aplicará multa conforme disposto no contrato; 

11.7. Interrupções programadas, para manutenção preventiva ou atualização dos recursos técnicos 

utilizados na prestação do serviço, deverão seguir os parâmetros das Classes do Acordo de Nível de 

Serviço (SLA); 

11.8. No caso de inoperância reincidente num período de até 03 (três) horas, contados a partir do 

estabelecimento do serviço, considerar-se-á como tempo de indisponibilidade do circuito, o tempo 

transcorrido desde o início da primeira inoperância até o final da última inoperância, quando o 

acesso à Internet estiver totalmente operacional. Neste caso, acarretará aplicação de multa 

conforme disposto no contrato; 

12. DO ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE 

12.1. Todas as informações obtidas dentro da execução contratual serão consideradas confidenciais 

e não poderão ser divulgadas pela CONTRATADA. 

12.2. Caso haja a necessidade de subcontratar EMPRESAS DE OUTRAS COMPANHIAS ou EMPRESAS 

TERCEIRIZADAS, a CONTRATADA poderá revelar informações confidenciais desde que os seus 

profissionais concordem em assumir compromisso em termos similares às disposições aqui tratadas.  

12.3. As obrigações acima com relação à confidencialidade sobreviverão ao término deste contrato. 

13. DOS ATRASOS DE INSTALAÇÃO/MUDANÇA DE ENDEREÇO: 

13.1. Caso os prazos estabelecidos neste Termo de Referência, de Instalação, Mudança de Endereço 

e de todas as tecnologias contidas não sejam cumpridos serão cobradas as seguintes Multas da 

Contratada sobre o valor do serviço em atraso: 

 

 Dias de Atrasos (DA)  Multas 

 1 <=DA<=15  5% + 1% ao Dia 
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 15 < DA ≤ 30  7% + 1% ao Dia 

 DA > 30   15% + 1% ao Dia  

 

14. DA FATURA: 

14.1. A entrega das faturas deverá obedecer aos seguintes critérios: 

14.2. O vencimento das faturas deverá ser todo o dia 20 do mês subsequente ao da prestação dos 

serviços, considerando que a mesma deverá ser entregue nas Unidades Administrativas competentes 

indicadas por cada participante deste Termo de Referência no primeiro dia útil do referido mês; 

14.3. As faturas deverão ser apresentadas da seguinte forma: 

15.3.1. Fatura física, agrupada, demonstrando o período de prestação dos serviços e o valor total, 

contendo código de barra para efeito de pagamento junto ao Banco, bem como o nome da comarca 

onde o serviço está instalado;  

14.3.2. Fatura em arquivo no formato FEBRABAN ou em arquivo em PDF, podendo ser enviado via 

e-mail; 

14.4. Deverá ser fornecido um telefone de contato, bem como o nome do consultor, onde serão 

esclarecidos as eventuais dúvidas referentes à fatura; 

14.5. A CONTRATADA deverá fornecer o detalhamento das faturas em formato de planilha excel 

(xls) para consultas pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, via e-mail, podendo ainda, ser 

ofertado pela Contratada outro recurso em que a Contratante possa efetuar a baixa de arquivos; 

14.6. Preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, seguro, impostos, taxas, 

frete, embalagens e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos 

materiais desta Licitação. 

15. DA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS / RECEBIMENTO  

15.1. A execução dos serviços será iniciada em um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a 

assinatura do Contrato; 

15.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, sem prejuízo da aplicação de 

penalidades. 

15.3. Será de responsabilidade do Gestor de cada Unidade designar um servidor para acompanhar a 

execução dos serviços. 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1. Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em especial no que se refere à 

implantação, operação e níveis de serviço.  

16.2. No que se refere aos itens deste Termo, a CONTRATADA deverá disponibilizar os 

equipamentos (Modems / Roteadores) em comodato, quando houver necessidade, sendo que os 

mesmos não poderão ter custos adicionais.   
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16.3. A CONTRATADA deverá prestar os serviços de forma ininterrupta, 24 (vinte e quatro) horas 

por dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, salvaguardados 

os casos de interrupções programadas e devidamente autorizados pelo CONTRATANTE. 

16.4. A CONTRATADA não poderá bloquear as linhas contratadas, exceto por atraso ou falta de 

pagamento da fatura mensal provocada pelo CONTRATANTE, desde que, não possua 

nenhuma contestação, ou em caso de manutenção, atendida as condições do item 

anterior. Caso não atenda a essas condições, sofrerá penalidade de 10% (dez por cento) do valor 

da fatura mensal;  

16.5. Constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida a Contratada 

para as necessárias correções, sendo informados os motivos que motivaram a sua rejeição.  

16.6. Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que se iniciará a 

contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua reapresentação. 

16.7. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual ou no 

Distrito Federal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações 

estabelecidas por regulamentação da ANATEL.   

16.8. Fornecer número telefônico para contato e registro de ocorrências sobre o funcionamento do 

serviço contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por 

semana, disponibilizando à CONTRATANTE, e/ou a quem esta designar, um atendimento diferenciado 

por meio de consultoria especializada, excluindo a disponibilização de central de atendimento estilo 

“call center”.  

16.9. Credenciar por escrito, junto à CONTRATANTE, um preposto idôneo com poderes de decisão 

para representar a CONTRATADA, principalmente no tocante à eficiência e agilidade da execução dos 

serviços objeto deste Termo de Referência.  

16.10. O preposto deverá ser credenciado no prazo máximo de 24 horas úteis após a assinatura do 

contrato. 

16.11. No momento do afastamento do preposto definitivamente ou temporariamente, a 

CONTRATADA deverá comunicar ao Gestor do Contrato por escrito o nome e a forma de 

comunicação de seu substituto até o fim do próximo dia útil. 

16.12. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas corridas, por intermédio do consultor designado 

para acompanhamento do contrato, a contar de sua solicitação. 

16.13. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma 

operação correta e eficaz.  

16.14. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação dos serviços do 

Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE. 

16.15. Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, 

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas. 

16.16. Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que se 

refiram a CONTRATADA, independente de solicitação. 
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16.17. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar 

esclarecimentos julgados necessários; 

16.18. Apresentar, mensal e gratuitamente, juntamente com a Nota Fiscal, detalhamento dos 

serviços prestados, tanto em papel quanto em arquivo eletrônico compatível com Microsoft Office 

Excel ou OpenOffice Calc ou, sob demanda, em arquivo de texto no formato TXT, incluindo detalhes 

das chamadas (número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e valor do 

serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme preços contratados no processo 

licitatório. 

16.19. A versão em papel das faturas deve apresentar o detalhamento das chamadas por ramal ou 

linha, com quebra de página, ou seja, o início do detalhamento de um novo ramal ou linha deve ser 

feito sempre em uma nova página. 

16.20. Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que forem indicados pela 

CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas a esta contratação, tais como manutenção, 

configuração, entre outros. 

16.21. Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, qualquer fato extraordinário 

ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis. 

Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação da 

licitação oriunda deste Termo de Referência. 

16.22. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto contratado, não podendo, 

sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas de 

funcionamento do serviço. 

16.23. Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua origem fora do escopo 

do objeto contratado, a CONTRATADA repassará as informações técnicas com a devida análise 

fundamentada que comprovem o fato para a CONTRATANTE, sem qualquer ônus para a mesma. 

16.24. Não fazer uso das informações prestadas pela CONTRATANTE que não seja em absoluto 

cumprimento ao contrato em questão. 

16.25. Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas por meio do serviço desta 

contratação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de 

telecomunicações. 

16.26. A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na prestação de serviços da 

CONTRATADA ensejará a responsabilidade criminal, na forma da lei, sem prejuízo de outras 

providências nas demais esferas. 

16.27. A CONTRATADA deverá assinar termo de compromisso com declaração de manutenção de 

sigilo e respeito às normas de segurança vigentes no órgão ou entidade em razão do trabalho 

vinculado ao contrato assinado. Pela mesma razão a CONTRATADA deverá providenciar o termo de 

ciência da declaração de manutenção de sigilo e respeito ás normas vigentes no órgão ou entidade, 

a ser assinado por todos os empregados da CONTRATADA diretamente envolvidos na contratação. 
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16.28. Comparecer em até 02(dois) dias úteis seguintes à comunicação, para assinatura de contrato 

e/ou retirada da Ordem de Fornecimento, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Termo de Referência;   

16.29. Proceder à prestação dos serviços, dentro das condições, prazos e preços ajustados no 

presente Termo de Referência. 

16.30. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

16.31. Arcar com eventuais prejuízos causados a Prefeitura de Várzea Grande ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, convenentes ou 

preposto durante a execução dos serviços objeto do contrato a ser celebrado; 

16.32. Responder às notificações no prazo de 48 horas via e-mail ou oficio; 

16.33. Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de fornecimento a 

este Município, 

16.34. Executar os serviços discriminados com profissionais especializados e manter o quadro de 

pessoal suficiente para não haver interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, 

greve, falta ao serviço e demissão de empregados, os quais não terão nenhum vínculo empregatício 

com esta PMVG, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa a ser contratada as despesas com 

todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execução dos serviços 

contratados; 

16.35. Assumir a responsabilidade pelas providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho quando na ocorrência da espécie forem vítimas seus empregados 

no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos em dependências deste 

Município; 

16.36. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura de Várzea Grande, cujas 

reclamações se obrigam a atender prontamente; 

16.37. Repassar igualmente a este Município as reduções ou os descontos concedidos ao 

consumidor em decorrência de regulamentação expedida por órgão/ poder competente ou mudanças 

na tabela de valores da CONTRATADA bem como os concedidos espontaneamente. 

16.38. A contratada será responsável todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência 

das contratações do objeto deste termo de referência; 

16.39. A contratada será responsável pelas contribuições devidas à Previdência Social, encargos 

trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho emolumentos e outras despesas que se 

façam necessárias à execução dos serviços. 

16.40. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações e na Lei 

nº. 10.520/2002. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

17.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em particular 

no que se refere aos níveis de serviço e sanções administrativas.  
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17.2. Garantir, quando necessário, o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas 

dependências que receberão as instalações do serviço contratado, para execução dos serviços 

referentes ao objeto contratado. 

17.3. Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação que venham 

ser solicitados pelo consultor designado pela CONTRATADA.  

17.4. Providenciar as assinaturas pela CONTRATADA no Termo de Compromisso de manutenção de 

sigilo e respeito às normas de segurança e no Termo de Ciência da Declaração de manutenção de 

sigilo. 

17.5. Acompanhar a prestação dos serviços e execução do contrato por meio de servidores 

especialmente designados para atuar como Fiscais do contrato e realizar a gestão contratual através 

do servidor designado como Gestor do Contrato, que aplicará as sanções administrativas quando 

cabíveis, assegurando à CONTRATADA a ampla defesa e o contraditório. 

17.6. Notificar por escrito, a contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante a 

execução e no recebimento dos serviços; 

17.7. Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem como sejam 

mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

17.8. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro 

das normas e condições deste Termo de Referência. 

17.9. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregue em desacordo com as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA.  

17.10. Permitir ao pessoal técnico credenciado e identificado da CONTRATADA, o acesso aos 

equipamentos e às instalações relativas ao objeto do presente Termo de Referência para efeito de 

execução dos serviços, durante o expediente normal.  

17.11. Não permitir a execução de serviços de assistência técnica, modificações de instalação e 

manutenção do sistema por parte de pessoas não credenciadas pela CONTRATADA;  

17.12. Acatar e por em prática as recomendações feitas pela contratada, no que diz respeito a 

condições de uso e funcionamento dos equipamentos e instalações;  

17.13. Como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e 

condições estabelecidas no contrato. A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato 

por parte do contratante não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada em relação ao 

mesmo; 

17.14. Efetuar o pagamento mensal à contratada mediante a entrega da Nota Fiscal devidamente 

atestada pelo fiscal do contrato;  

17.15. Notificar a empresa, por escrito, sobre defeitos, irregularidades ou falhas constatadas na 

execução dos serviços fixando prazos para as devidas correções; 

17.16. A CONTRATADA deverá disponibilizar um diário de dados atualizado, que ficará à disposição 

do CONTRATANTE a qualquer tempo.  
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17.17. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por intermédio do Gestor 

do Contrato, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993.  

17.18. O CONTRATANTE somente admitirá tratar sobre qualquer assunto relevante às cláusulas 

deste contrato com pessoal especificamente da CONTRATADA;  

17.19. O CONTRATANTE se reserva ao direito de recorrer à ANATEL para solucionar os casos e 

problemas que por ventura não foram ou deixaram de ser solucionados pela CONTRATADA e outros 

assuntos que se julgue necessário para o bom andamento da execução deste contrato. 

18. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

18.1. Os quantitativos dos serviços indicados neste termo são estimativos, considerando a demanda 

atual e previsão futura, e não vinculam a Prefeitura à sua efetiva utilização;  

18.2. O serviço será prestado de acordo com a exigência e necessidade descrita neste Termo de 

referência, em qualquer local onde estejam localizadas as Unidades da Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande-MT 

18.3. Não será admitido desconhecimento ou qualquer alegação acerca da impossibilidade técnica 

para a prestação dos serviços a que se refere este Termo de Referência. 

18.4. Nos Anexos estão as descrições com os respectivos endereços dos pontos iniciais (Atual) de 

atendimento da CONTRATANTE, podendo tais pontos serem alterados ou mesmo adicionados pontos 

no decorrer do período do CONTRATO, mediante solicitação do Fiscal, por escrito ou outra forma de 

atendimento disponibilizada pela CONTRATADA. 

18.5. CONTRATADA deverá prestar serviços de assistência técnica qualificada relativos à prestação 

do serviço objeto deste Termo de Referência sem ônus para a CONTRANTANTE, utilizando-se, para 

tanto, de técnicos devidamente habilitados e credenciados;  

18.6. O atendimento para reativação dos serviços deverão ser realizados 24(vinte e quatro) horas 

por dia, 7 (sete) dias por semana. A partir da abertura do chamado, a CONTRATADA deverá 

restabelecer o serviço não superior à 24 horas. O término do atendimento se dará quando os 

Serviços estiverem disponíveis, em perfeitas condições de funcionamento;  

18.7. Os modems /roteadores, de propriedade da CONTRATADA, deverão ser dimensionados, 

fornecidos, instalados, configurados, mantidos, gerenciados e operados pela mesma e deverá ser 

garantido o desempenho e os níveis de serviços contratados, sem custos adicionais. 

18.8. Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida a 

Contratada para as necessárias correções, sendo informados os motivos que motivaram a sua 

rejeição.  

18.9. Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que se iniciará a 

contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua reapresentação. 

18.10. A CONTRATADA deverá prestar os serviços de forma ininterrupta, 24 (vinte e quatro) horas 

por dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, salvaguardados 

os casos de interrupções programadas e devidamente autorizadas pelo CONTRATANTE. 
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18.11. A CONTRATADA não poderá bloquear os serviços, exceto por atraso ou falta de pagamento 

da fatura mensal provocada pelo CONTRATANTE, desde que, não possua nenhuma 

contestação, ou em caso de manutenção, atendida as condições do item anterior. Caso 

não atenda a essas condições, sofrerá penalidade de 10% (dez por cento) do valor da fatura 

mensal; 

18.12. Todas atualizações e correções (patches) de softwares e hardware, necessárias para o 

cumprimento dos requisitos exigidos neste Termo de Referência, deverão ser realizadas sem ônus 

adicionais para a CONTRATANTE. 

18.13. A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA que altere as configurações técnicas de 

modems/roteador (es), a qual deverá atendê-la, em no máximo, em 20 dias úteis para um local 

específico ou em 45(quarenta e cinco) dias para atender todos os locais atendidas por ela; 

18.14. Em uma eventual avaliação in-loco para detecção ou solução de problemas, em qualquer 

uma das localidades, com as participações da CONTRATANTE e da CONTRATADA, o técnico ou a 

equipe da Informática poderá solicitar a substituição do equipamento da CONTRATADA e em se 

confirmando, manter a troca. 

18.15. Eventuais interrupções programadas dos serviços deverão ser informadas com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias;  

18.16. Não serão aceitos materiais em desacordo com as especificações constantes do presente 

Termo de Referência; 

18.17. CONTRATADA poderá fazer a execução dos serviços bem como utilizar-se de mão de obra 

terceirizada para a execução dos serviços de instalação do circuito, desde que devidamente 

identificados e autorizados pela CONTRATADA; 

18.18. Quaisquer mudanças nos prazos estabelecidos devem ser informadas à CONTRATANTE, 

cabendo à mesma concordar ou não; 

18.19. A Vencedora deverá fornecer os nomes e contatos de consultores internos ou externos para 

prestar apoio a eventuais problemas técnicos ou esclarecimentos referentes ao objeto deste Termo 

de Referência; 

19. DO CUSTO TOTAL ESTIMADO  

O valor estimado totaliza a importância de global de R$ 315.200,00 (Trezentos e Quinze Mil e 

Duzentos Reais). 

20. DO RECURSO  

( X ) Próprio   (    ) Estadual   ( X ) Federal                          (    )Convênio 

 

21. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

FONTE PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DESPESA 

999 2203 3.3.90.39 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 



 

  

 ESTADO DE MATO GROSSO 

 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO 

 

  PROC. ADM. N. 396579/2016                                                                                 Pregão Eletrônico n. 89/2016 

 

 

Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051  

58 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

FONTE PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DESPESA 

203/204/205/304 2269 3.3.90.39 

304/203 2275 3.3.90.39 

304/204 2274 3.3.90.39 

304/204 2277 3.3.90.39 

205 2276 3.3.90.39 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 

FONTE PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DESPESA 

999 1537 3.3.90.39 

999 1538 3.3.90.39 

999 1539 3.3.90.39 

999 1540 3.3.90.39 

999 1541 3.3.90.39 

999 2080 3.3.90.39 

999 2246 3.3.90.39 

999 2250 3.3.90.39 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

FONTE PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DESPESA 

999 2006 3.3.90.39 

999 2090 3.3.90.39 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA 

FONTE PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DESPESA 

999 2282 3.3.90.39 

 

22. DA DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO:  

(   ) Compras de materiais e bens comuns 

(   ) Compras de equipamento e materiais permanentes 

(X) Serviços comuns – manutenção/prestação de serviços 

(   ) Serviços especializados 

(   ) Serviços técnicos - consultoria/auditoria/assessoria 

(   ) Serviços de engenharia e obras 

23. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

23.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

23.1.1. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em cópia autenticada 

em cartório ou cópia autenticada pelo Pregoeiro ou equipe de apoio; 

23.1.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
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23.1.3. 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; 

23.1.4. 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; 

23.1.5. 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; 

23.1.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

23.1.1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

23.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

23.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas (CNPJ); 

23.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

23.2.3. 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. 

23.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

23.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

23.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação da certidão negativa de débitos trabalhistas; 

23.2.7. Prova de regularidade com a Procuradoria Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

23.2.8. Prova de regularidade com a Procuradoria Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

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

23.3. DAS QUALIFICAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS 

23.3.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

23.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

23.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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23.4.1. Apresentar atestado de capacidade técnica em original ou cópia autenticada em cartório, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e a favor da empresa licitante, 

que comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em características 

com o objeto da licitação.  

 Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em 

nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) da licitante.  

23.4.2. Deverá apresentar o termo de Autorização outorgado pela Anatel para prestar o serviço no 

objeto no envelope da Documentação. 

23.4.3. Deverá apresentar declaração que possui AS (Autonomus System) próprio e interconexão 

com pelo menos outros 2 AS (Autonomus System), em nome da empresa licitante. 

23.5. DAS DECLARAÇÕES 

23.5.1. Declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação; 

23.5.2. Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 

artigo 7º, da Constituição Federal; 

23.5.3. Declaração da licitante, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a 

disponibilidade, caso venha a vencer o certame, do objeto licitado para realizar a entrega no prazo 

previsto na minuta da ata de registro de preços;  

24. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO 

24.1. O objeto a ser contratado poderá ser prestado por empresas reunidas em consórcio, 

observadas as seguintes normas: 

24.1.1. Deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou particular de       

constituição de consórcio, com indicação da empresa líder, que deverá atender as condições de 

liderança estipulada neste Termo de Referência e será a representante das consorciadas perante o 

Município; 

24.1.2. Cada empresa consorciada devera apresentar a documentação de habilitação exigida no ato 

convocatório; 

24.1.3. A capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da capacidade técnica das 

empresas consorciadas; 

24.1.4. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações                do 

consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do contrato; 

25. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

25.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do mesmo. 

26. DO PRAZO EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

26.1. Os serviços deverão estar em condições operacionais em até 30 (trinta) dias corridos após o 

recebimento da ordem de serviços, podendo esse prazo ser prorrogado desde que autorizado 

formalmente pela Administração Municipal. 

27. DO PAGAMENTO 
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27.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento e atestado da nota 

fiscal. A contratada deverá no ato de apresentação das notas fiscais mensais, durante a vigência do 

contrato, apresentar todas às certidões de regularidade (Municipal, Estadual, União, Trabalhista). 

27.2. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais, estas serão devolvidas ao 

fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 

contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação; 

27.3. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações; 

28. DA SUBCONTRATAÇÃO 

28.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

29. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

29.1. Comete infração nos termos da Lei nº 12.486, de 2013 aqueles que cometerem atos lesivos à 

administração pública, assim definidos, no tocante a licitações e contratos, a Contratada que: 

h) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo de procedimento licitatório público; 

i) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório 

público; 

j) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo; 

k) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

l) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública 

ou celebrar contrato administrativo;  

m) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, 

no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; e  

n) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 

administração pública.  

29.2. Nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o 

município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de 

referência e das demais penalidades legais, aquele que:  

d) Não assinar o Contrato ou retirar a Autorização de Fornecimento quando convocado dentro 

do prazo de validade de sua proposta; 

e) Apresentar documentação falsa;  

f) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame; 

29.3. Com fundamento no art. 9º da Lei n. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, 

sem prejuízo, o Fornecedor ficará sujeito, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes 

penalidades: 

 

29.3.1. Advertência; 
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29.3.1.1. A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes 

casos: 

d) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não 

acarretem prejuízos para a Contratante, independentemente da aplicação de multa; 

e) Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, 

desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão 

temporária ou inidoneidade; 

f) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos 

serviços da Contratante, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais 

grave; 

29.3.2. Multa; 

29.3.2.1. Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento 

convocatório ou no Contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL 

correspondente a: 

f) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de fornecimento ou prestação de 

serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

g) O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, 

a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias; 

h) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, 

sem prejuízo das outras sanções cabíveis; e 5% pela inexecução parcial; 

i) 15% (quinze por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento/Empenho, pelo 

descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega; 

j) 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, não comparecendo à Prefeitura, o 

proponente convocado para a assinatura do contrato. 

29.3.2.2. A Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, previamente 

autorizado pela Contratante, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a 

ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente 

ajustado, respeitado o limite legal; 

29.3.2.3. A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança 

Administrativa ou Judicial; 

29.3.2.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou 

fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

29.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

29.3.3.1. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos 

inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo defesa 

prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação; 

29.3.3.2. A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 
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29.3.3.3. Por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

c) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado 

prejuízos para a Contratante; 

d) Execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados; 

29.3.3.4. Por 02 (dois) anos, nos seguintes casos: 

e) Não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados; 

f) Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz 

respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização; 

g) Prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste; 

h) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, 

ensejando a rescisão do contrato. 

29.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

29.3.4.1 Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sansão 

aplicada com base no inciso anterior. 

29.3.4.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública 

será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à Contratada nos casos a seguir 

indicados: 

d) Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

e) Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

f) Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, 

em virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

d) Praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que 

evidenciem interesses escusos ou má-fé; 

e) Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 

f) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços 

objeto deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito. 

Parágrafo Primeiro - Independentemente das sanções administrativas previstas neste Termo de 

Referência, a Contratada está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a 

inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante; 

Parágrafo Segundo - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 

prevê defesa previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista 

ao processo. 

29.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666. 
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29.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

30. PUBLICAÇÕES: 

( x ) Jornal oficial da união – D.O.U       

( x ) Jornal oficial do município - AMM                  

( x ) jornal de circulação estadual – outros 

( x ) Diário oficial eletrônico tribunal de contas estadual - DOE/TCE 

( x ) Internet 

31. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

(      ) Leilão 

(      ) Convite  

(      ) Concurso 

(      ) Compra Direta   

(      ) Inexigibilidade 

(      ) Tomada de Preços         

(      ) Concorrência Pública         

(  x  ) Pregão Eletrônico/ Registro de Preços/ Menor Preço por Lote 

32. DA FISCALIZAÇÃO:  

32.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes 

da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.  

32.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Termo de Referência.  

32.3. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 

disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  

32.4. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 

CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência 

e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 

e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.  

32.5. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 

implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

32.6. A fiscalização do futuro Contrato ficará a cargo dos seguintes servidores: 
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32.6.1. A Secretaria de Administração, que designa neste ato, o servidor Andrio Prestes 

Jasper, portador do RG nº. 18839592 SSP/MT, e do CPF nº. 023.384.761-82, matrícula 110142, 

residente a Rua Marcos, Quadra 78, Número 10, Bairro Nova Fronteira, Várzea Grande/MT. 

32.6.2. A Secretaria de Saúde que designa neste ato, o servidor Mario Marcio Corrijo, 

brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 858417 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº. 

545.684.411-53, email Mario.carrijo@hotmail.com, residente a Rua 03, Quadra 06, Casa 03, Bairro 

Julio Domingos de Campos, Várzea Grande/MT. 

32.6.3. A Procuradoria Geral do Município que designa neste ato, a servidora Jucerema Maria 

Cabral, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 359.084 SSP/MT, CPF nº 813.387.401-72, 

matrícula 24963. 

32.6.4. A Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana que designa neste ato, a 

servidora Simone de Oliveira Santana, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 104856-43 

SSP/MT, CPF nº 884.026.221-00, residente a Avenida Marechal Rondon, N. 300. 

32.6.5. A Secretaria de Defesa Social que designa neste ato, o servidor Roberto Augusto Dias, 

portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 1061192-4 SSP/MT, CPF nº 795.422.981-53, matrícula 

40105, residente a Avenida da Feb, n. 2.051, Loteamento Manga, Bairro Ponte Nova, Várzea 

Grande/MT. 

 

Várzea Grande, 10 de Fevereiro de 2017. 

 

_______________________________ 

Andrio Prestes Jasper 

Elaborador do Termo de Referência 

 

DE ACORDO: 

 

 

_________________________________  

              Aline Arantes Correa 

      Gerente de Termo de Referência 
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ANEXO I – LISTA DE ENDEREÇOS 

LOTE I E LOTE II 

Nome da Unidade Endereço Velocidade 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

(Paço Municipal) 

Avenida Castelo Branco, N. 2.500, Bairro 

Centro Sul, Várzea Grande/MT 
50MB 

 

LOTE III  

Nome da Unidade Endereço Velocidade 

Procuradoria Geral do Município 

Avenida Presidente Arthur Bernardes, n.º 

1.399, bairro Planalto Ipiranga II, Várzea 

Grande/MT 

10 MB 

Pronto Socorro Municipal 
Avenida Alzira Santana, S/N, Nova Várzea 

Grande/MT 
10 MB 

Centro de Especialidades Médicas 

(Postão) 

Rua São Pedro, esquina com a Rua Santo 

Antônio, Bairro Centro, Várzea Grande/MT 
10 MB 

Upa Ipase 
Rua Guararapes, N. 274-394, Bairro Jardim 

Aeroporto, Várzea Grande/MT 
10 MB 

Guarda Municipal 
Avenida da Feb, n° 2051, Bairro Manga, Várzea 

Grande/MT 
10 MB 

Subprefeitura do Cristo Rei 
Avenida Gonçalo Botelho de Campos, Cristo 

Rei, Várzea Grande/MT 
10 MB 
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ANEXO II  

MODELO – PROPOSTA DE PREÇOS 

(papel timbrado da empresa) 

À: Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

Pregão Eletrônico n. __/2017 

Sessão Pública: __/__/2017, às __hs. 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: Insc. Est.: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-mail: 

Telefone: Fax: 

Contato: Telefone: 

Banco:  Conta Bancária: 

Nome e nº da Agência: 

 

PROPOSTA DE PREÇOS POR LOTE 

 

 

Descrição dos serviços, quantidades, valores unitários e totais 

 

Declaro para os devidos fins que estão inclusas no valor proposto todas as despesas com mão-de-

obra, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, 

os gastos com transporte. 

    Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.    Prazo de entrega: ______ 

_____________________,XX de xxx de 2017 

________________________________________ 

Representante Legal (carimbo e assinatura) 
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ANEXO III – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Eletrônico n. __/2017 

 

D E C L A R A Ç Ã O  

 

    Declaramos em atendimento ao previsto no inciso XXXIII, do artigo 

7° da Constituição Federal e inciso V, artigo, 27 da Lei 8666/93; que não possuímos, em nosso 

quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz e 

em nenhuma hipótese, menores de 14 (quatorze) anos.  

Declaração que não possui no seu quadro de funcionários, servidores 

públicos exercendo funções de gerencia, administração ou outra, que lhe de poderes para decidir no 

âmbito da empresa. 

Declaração de inexistência de fato impeditivo de sua habilitação, 

assinada por sócio dirigente, proprietário ou procurador da empresa devidamente identificado, sendo 

que, se firmado por este ultimo deverá estar acompanhada por instrumento particular ou publico de 

outorga de mandado, conforme modelo anexo 

            __________, ____ de ___________ de 2017. 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

 

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 (dezesseis) anos na condição de aprendiz deverá 

declarar expressamente. 
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ANEXO IV – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Eletrônico N. ___/2017 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 

DECLARAÇÃO 

 

Em conformidade com a Lei n. 10.520/02 e art. 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos sob as 

penas da lei, que: 

 

 Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame, exceto os documentos de 

regularidade fiscal com as restrições a seguir: 

     __________________________________validade_________________ 

__________________________________validade_________________ 

o Solicitamos usufruir dos benefícios dispostos no Art. 43 da Lei Complementar Nº 123/2006. 

 A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente e o 

seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou 

por qualquer pessoa. 

    __________, ____ de ___________ de 2017 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

Apenas para: MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 
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ANEXO V - MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA  

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

EQUIPE TÉCNICA DE PREGÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.: __/2017 

DATA DA ABERTURA: __/__/2017 

HORÁRIO: XXh00min. 

A Empresa _______________________________, inscrita no CNPJ 

N__________________________ e Insc. Estadual n._____________________, sediada 

__________________________________, por intermédio do seu representante legal o Sr(a) 

_________________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG N 

______________________ e do CPF N _____________________, declara para os devidos fins e 

sob as penas da lei que: 

 Estamos de pleno acordo e concordamos expressamente com todas as condições especificadas no 

EDITAL E SEUS ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.___/201X, relativo a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE VÁRZEA GRANDE. 

 Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 

obrigações, objeto desta licitação, bem como aceitamos na integra todas as condições deste edital, 

ressalvado o nosso direito recursal. 

  

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

_______________, _______ de _____________ de 2017 

__________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VI 

 MODELO FICHA CADASTRAL 

 

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL (   )    ELETRÔNICO (X ) N. __/2017 

RAZÃO SOCIAL  

FANTASIA  

NOME DOS SÓCIOS RG CPF 

   

ENDEREÇO: RUA / AVENIDA 

 

BAIRRO CIDADE 

  

ESTADO CEP 

  

PORTE DA EMPRESA 

(    ) MICRO EMPRESA       (    )EMPRESA DE PEQUENO PORTE  (     )EMPRESA DE MÉDIO E GRANDE 

PORTE 

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (    ) SIM      (    ) NÃO 

CNPJ INSC. ESTADUAL E/OU MUNICIPAL 

  

N. TELEFONE N. FAX 

  

EMAIL  

Nº. REG. JUNTA COMERCIAL DATA DO REG. NA JUNTA COMER. 

  

NOME DO RESPONSÁVEL Nº. TELEFONE CELULAR 

  

NOME DO REPRESENTANTE NA LICITAÇÃO Nº. TELEFONE CELULAR 

  

NOME BANCO Nº. AGÊNCIA Nº. CONTA 
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ANEXO VII 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

PREGÃO ELETRÔNICO N. __/201X 

Validade: 12(doze) meses. 

Pelo presente instrumento, o Município de Várzea Grande, inscrito no CNPJ n. 03.548.507/0001-10, 

sito ao anexo com Paço Municipal Couto Magalhães à Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Bairro Água 

Limpa – Município de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Administração (órgão 

gerenciador), neste ato representada pela Secretária Municipal de Administração ___________, 

brasileira inscrita no CPF n_________ e pelo Secretário Municipal de Saúde, representado pelo Sr. 

_____________, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nr. __________(órgãos participantes), 

denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ____________, CNPJ sob n. 

______________ sede na ________________, vencedora do lote__ considerando o julgamento da 

licitação MENOR PREÇO POR LOTE, na modalidade de PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO 

DE PREÇOS N. __/201X, bem como a classificação das propostas e sua respectiva homologação, 

RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a 

classificação por elas alcançadas por lote, atendendo as condições previstas no Instrumento 

Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas 

constantes da Lei n° 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, Decreto Federal n. 5.450, de 31 de 

maio de 2005, no Decreto n. 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e alterações, que regulamenta o SRP e 

Decretos Municipais N. 09/2010, Decreto 61/2014 em conformidade com as disposições a seguir.  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1A presente Licitação tem por objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÃO DE DADOS (ACESSO A INTERNET DEDICADO) NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS 

TÉCNICOS DE SUPORTE DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E AS DEMAIS 

CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS E SEUS 

SEGMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT.  

Parágrafo Único - A execução do objeto aqui tratado obedecerá, fiel e integralmente, o (a) Pregão 

Eletrônico, e a proposta da CONTRATADA, nesta ordem, ambos constantes no(s) processo(s) 

administrativo(s) nº. 396579/2016 que passa a fazer parte integrante deste instrumento. 
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 CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação na 

Imprensa Oficial, podendo ser prorrogada na forma da Lei. 

Parágrafo Único – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da 

Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

CLÁUSULA TERCEIRA – GERÊNCIADA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá as Secretaria Municipal de Administração, através da 

Superintendência de Compras no seu aspecto operacional e à Procuradoria Geral do Município, nas 

questões legais. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 

4.1 Os preços registrados, a especificações dos serviços, os quantitativos, empresas fornecedoras 

encontram-se elencados no relatório de vencedores do sistema e abaixo, em ordem de classificação 

no processo licitatório do Pregão Eletrônico n. ___/2017. 

 
LOTE I 

 Por questão de redundância, a Empresa vencedora do LOTE I não poderá participar do LOTE 

II. 

LOTE I - INTERNET DEDICADO 

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (PAÇO MUNICIPAL) 

Item Descrição Unid. 

Med. 

Qtd 

Mês 

Qtd 

Anual 
Valor Unit.  

Valor Total 

Mensal 

Valor Total 

anual 

1 
Mensalidade Internet 50 

Mega 
Mês 1 12    

SERVIÇOS EVENTUAIS 

Item Descrição Unid. Med. Qtde Anual Valor Unit. Valor anual 

2 

Instalação, ativação e configuração 

dos equipamentos de Internet 50 

Mega 

Serviço 1   

Total do Lote I  

 

LOTE II 

 Por questão de redundância, a Empresa vencedora do LOTE I não poderá participar do LOTE 

II. 
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LOTE II - INTERNET DEDICADO (REDUNDÂNCIA) 

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (PAÇO MUNICIPAL) 

Item Descrição Unid. 

Med. 

Qtd 

Mês 

Qtd 

Anual 
Valor Unit.  

Valor Total 

Mensal 

Valor Total 

anual 

1 
Mensalidade Internet 50 

Mega 
Mês 1 12    

SERVIÇOS EVENTUAIS (REDUNDÂNCIA) 

Item Descrição Unid. Med. Qtde Anual Valor Unit. Valor anual 

2 

Instalação, ativação e 

configuração dos equipamentos de 

Internet 50 Mega 

Serviço 1   

Total do Lote II  

 
LOTE III 

 Assinatura da Internet poderá ter a quantidade de até 100 (cento e setenta) pontos, 

podendo ser dividida entre os itens especificados na tabela abaixo; 

 

LOTE III - INTERNET DEDICADO 

LOCAL: UNIDADES DA PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE 

Ite

m 

Descrição Unid. 

Med. 

Qtd 

Mensal 

Qtd 

Anual 

Valor Unit. 

Por Assinatura 

Valor Total 

Mensal 

Valor Total 

Anual 

1 

Assinatura Internet 

com velocidade 

mínima 5 Mega  

Mês 1 12    

 

2 

Assinatura Internet 

com velocidade 

mínima 10 Mega  

Mês 5 60    

SERVIÇOS EVENTUAIS 

Ite

m 

Descrição Unid. 

Med. 

Qtde 

Anual 
Valor Unit. 

Valor Total 

anual 

3 Instalação, ativação e configuração dos 

equipamentos de Internet 5 Mega 
Serviço 1   

4 Instalação, ativação e configuração dos Serviço 5   



 

  

 ESTADO DE MATO GROSSO 

 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO 

 

  PROC. ADM. N. 396579/2016                                                                                 Pregão Eletrônico n. 89/2016 

 

 

Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051  

75 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

equipamentos de Internet 10 Mega 

5 Mudança de Endereço Serviço 3   

Total Lote III R$ 

CLÁUSULA QUINTA–DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, LOCAL E DOS PRAZOS 

5.1. O serviço será prestado de acordo com a exigência e necessidade descrita neste Termo de 

referência, em qualquer local onde estejam localizadas as Unidades da Prefeitura dentro do Municipal 

de Várzea Grande-MT. 

5.2. Nos Anexos estão as descrições com os respectivos endereços dos pontos iniciais (Atual) de 

atendimento da CONTRATANTE, podendo tais pontos serem alterados ou mesmo adicionados pontos 

no decorrer do período do CONTRATO, mediante solicitação do Fiscal, por escrito ou outra forma de 

atendimento disponibilizada pela CONTRATADA. 

5.3. Não será admitido desconhecimento ou qualquer alegação acerca da indisponibilidade técnica 

para a prestação dos serviços a que se refere este Termo de Referência. 

Paragrafo Único: Em caso de eventual indisponibilidade técnica, a CONTRATADA terá o 

prazo de 03 (três) meses para adaptação de toda infraestrutura necessária para o 

atendimento do serviço objeto do presente, sem custos extras para a CONTRATANTE. 

5.4. Em caso de alteração ou mudança de endereço conforme anexo I, fica a Administração 

responsável por informar a licitante vencedora de tais alterações, não sendo esta modificação motivo 

por parte da licitante vencedora, para a não entrega dos objetos adjudicados. Tais alterações não 

gerarão nenhum ônus para a Administração. 

5.5 DA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, VALIDAÇÃO E ACEITE 

5.5.1. Da Instalação 

5.5.1.1. A CONTRATADA comunicará por escrito ao FISCAL DO CONTRATO, a data prevista 

para o início dos serviços;  

5.5.1.2. A fiação interna para ligação entre o quadro de distribuição geral (DG) e a sala que 

acomoda os equipamentos é de responsabilidade da CONTRATANTE e a passagem dos cabos 

deverá ser feita seguindo o padrão de instalação de cada localidade. 

5.5.1.3. A CONTRATADA deverá fornecer os serviços obrigatoriamente via terrestres 

(implementados por meio de pares metálicos, fibra óptica, cabo coaxial ou rádio digital), não 

sendo permitido a prestação do serviço via satélite; 

5.5.1.4. Deve haver planejamento do horário de trabalho para instalação dos serviços 

conjuntamente com os servidores designados do CONTRATANTE, de maneira a interferir o 

mínimo possível nos trabalhos normais do local; 

5.5.1.5. Caberá à CONTRATADA o serviço de instalação, configuração e manutenção de 

qualquer equipamento por ela fornecido, que venha a ser substituído durante a vigência do 

contrato; 

5.5.1.6. Caberá a CONTRATANTE a responsabilidade por toda infraestrutura elétrica (rede, 

aterramento, DG etc.) necessária para o funcionamento adequado do serviço; 
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5.5.1.7. Caberá a CONTRATANTE a responsabilidade por toda infraestrutura lógica entre o 

equipamento de conectividade fornecido pela CONTRATADA e a rede interna necessária para o 

funcionamento adequado do serviço. 

5.5.1.8. A CONTRATADA é a responsável para recompor obras civis e pinturas afetadas no 

ato da execução de serviços, ou seja, caso os serviços prestados afetem a estrutura predial 

das Unidades da Prefeitura, é de responsabilidade da Contratada reparar os possíveis danos 

causados; 

5.5.1.9. A CONTRATADA é a responsável por recompor obras civis e pinturas que venham 

sido afetadas pelo técnico da mesma no ato da execução de serviços, ou seja, caso os serviços 

prestados pela CONTRATADA afetem a estrutura predial das Unidades da Prefeitura, é de 

responsabilidade da CONTRATADA reparar os possíveis danos causados; 

 
5.5.2. Das configurações. 

5.5.2.1. A CONTRATADA deverá realizar o serviço de instalação, configuração e manutenção 

de qualquer equipamento por ela fornecido; 

5.5.2.2. Quando solicitado, a CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE todos os dados 

necessários para configuração dos equipamentos de cada localidade, para o correto 

funcionamento do acesso a internet; 

 
5.5.3. Da Validação - Testes para aceite dos Links de INTERNET instalados 

5.5.3.1. Será necessária a Realização de testes de funcionamento de cada link de acesso à 

internet, emitindo relatórios de testes em duas vias, os quais deverão ser assinados pelos 

executores e pelos servidores designados para acompanhar as instalações; 

5.5.3.2. Os seguintes testes deverão ser realizados para fins de aceite técnico dos links 

instalados: 

◦ Acesso à internet; 

◦ Aferição da velocidade do link instalado, tanto para download como para upload; 

◦ Verificação da performance dos links instalados e perdas de pacotes; 

◦ Verificação de ping com destino a grandes portais, tais como REGISTRO.BR, UOL, 

GLOBO. 

 

5.5.4. Do ACEITE da instalação 

5.5.4.1. Após todos os serviços estarem completos, o técnico da CONTRATADA deverá entrar 

em contato com a CONTRATANTE para informar que o serviço(s) esta(ão) em pleno 

funcionamento; 

5.5.4.2. O aceite do serviço será dado após um servidor designado na localidade onde o 

serviço foi instalado, pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação ou pelo Fiscal de 

contrato, efetuar a Validação descrita anteriormente e aprovar a instalação. 
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5.6. DA ALTERAÇÃO DE VELOCIDADE E MUDANÇA DE ENDEREÇO 

5.6.1. Alteração de Velocidade 

5.6.1. É facultado à CONTRATANTE solicitar alteração de velocidade dos links de acesso à 

internet contratados, desde que a nova velocidade solicitada esteja previamente contemplada 

neste termo. 

5.6.2. Entende-se por “Alteração de Velocidade” a mudança de velocidade do Link instalado e 

em uso, sem alteração de endereço ou local de instalação, podendo ser para maior ou menor 

velocidade em relação à velocidade em uso; 

5.6.3. Em caso de mudança de velocidade dos links instalados, a CONTRATADA poderá utilizar 

a mesma estrutura e equipamentos do link em uso (Modem, Roteador, cabeamento, cabos 

etc) desde que sejam esses equipamentos suportem a nova velocidade. 

5.6.4. Em caso de mudança de velocidade dos links instalados, o tempo de parada do link na 

velocidade em uso não poderá ser superior a 03 (três) horas, previamente agendadas com a 

CONTRATANTE; 

5.6.5. A alteração de velocidade acontecerá sempre de acordo com a viabilidade técnica da 

CONTRATADA; 

 
5.6.2. Mudança de Endereço 

5.6.2.1. A CONTRATADA deverá efetuar a ativação do serviço no novo endereço em até 30 

dias corridos após a abertura do chamado pelo CONTRATANTE; 

Paragrafo Único: Em caso de eventual indisponibilidade técnica, a CONTRATADA terá o prazo 

de 03 meses para adaptação de toda sua infraestrutura necessária para o atendimento do 

serviço objeto do presente, sem custos extras para a CONTRATANTE. 

5.6.2.2. O CONTRATANTE se reserva no direito de suspender ou prorrogar, em qualquer 

tempo, e sem custos extras, a data de ativação dos serviços no novo endereço, a fim de 

ajustar a melhor data para a mudança; 

5.6.2.3. Toda a mudança de endereço deverá ser previamente agendada com os servidores 

designados da CONTRATADA; 

 
5.7. DA INDISPONIBILIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS: 

5.7.1. Da indisponibilidade injustificada 

5.7.1.1. A indisponibilidade dos serviços superior a 30 (trinta) minutos acarretará no desconto 

sobre o valor da fatura. Estes serão maiores quanto maiores forem os prejuízos causados ao 

bom funcionamento das Unidades e aplicar-se-ão sobre o tempo de indisponibilidade. 

5.7.1.2. Serão considerados para efeito de ressarcimento ao eventual prejuízo causado, o 

índice de disponibilidade e o desconto calculado. Os cálculos desses parâmetros serão 

explicitados adiante. Efetuando-se os cálculos, aplicar-se-á uma tabela com descontos 

progressivos. 
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5.7.2. Da indisponibilidade justificada 

5.7.2.1. A indisponibilidade justificada poderá ocorrer apenas nos seguintes casos:  

5.7.2.2. Manutenções realizadas sempre entre as 20h00min e 6h00min em dias úteis ou entre 

as 6h00min e 20h00min em dias não úteis, desde que comunicada com antecedência mínima 

de 05 (cinco) dias; 

5.7.2.3. Paradas acordadas;  

5.7.2.4. Motivos de força maior (acidentes, enchentes, terremotos, etc);  

5.7.2.5. Falta de Energia. 

 

5.8. DOS SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE PRAZOS 

5.8.1. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade sobre o Serviço de instalação, configuração e 

manutenção de todos os equipamentos para o correto funcionamento do link nos termos desse 

Termo de Referência; 

5.8.2. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade sobre Manutenção Corretiva com tempo de 

resposta previsto nas Classes do Acordo de Nível de Serviço. Entende-se por tempo de resposta 

como o prazo máximo para o deslocamento de técnico da contratada até o endereço associado à 

reclamação de suporte (se necessário o deslocamento) e, por tempo de solução como o prazo 

máximo para a resolução do problema em questão; 

5.8.3. Para cada problema constatado de indisponibilidade não programada do link de comunicação 

com a Internet, a CONTRATADA deverá apresentar relatório técnico apresentando as causas do 

problema, solução adotada e medidas para evitar a reincidência; 

5.8.4. O prazo de entrega do serviço esta definido nas Classes do Acordo de Nível de Serviço, 

contados em dias corridos a partir da assinatura do contrato. A entrega será considerada concluída, 

para efeito de cobrança quando: 

o Executado o primeiro acesso ao sistema de acesso à Internet, com visualização de 

sites Web; 

o Realizado testes de conectividades que atenda os parâmetros técnicos estabelecidos 

nas Classes do Acordo de Nível de Serviço (SLA); 

 Os testes de conectividades serão realizados pelas equipes técnicas da 

CONTRATANTE e CONTRATADA; 

o Após os requisitos acima atendidos, deverá ser formalizada em documento a data 

efetiva de ativação do link para efeito de cobrança de fatura; 

5.8.5. Para atendimento das solicitações de alteração de endereço físico da unidade atendida, o 

prazo máximo de atendimento será de 30 (trinta) dias, salvos os casos onde for necessária a 

elaboração de projeto de última milha; 

5.8.6. Caso a entrega do acesso e a disponibilização do serviço não forem realizados nos prazos 

especificados, a CONTRATANTE aplicará multa conforme disposto no contrato; 
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5.8.7. Interrupções programadas, para manutenção preventiva ou atualização dos recursos técnicos 

utilizados na prestação do serviço, deverão seguir os parâmetros das Classes do Acordo de Nível de 

Serviço (SLA); 

5.8.8. No caso de inoperância reincidente num período de até 03 (três) horas, contados a partir do 

estabelecimento do serviço, considerar-se-á como tempo de indisponibilidade do circuito, o tempo 

transcorrido desde o início da primeira inoperância até o final da última inoperância, quando o 

acesso à Internet estiver totalmente operacional. Neste caso, acarretará aplicação de multa 

conforme disposto no contrato; 

 
5.9. DO ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE 

5.9.1. Todas as informações obtidas dentro da execução contratual serão consideradas confidenciais 

e não poderão ser divulgadas pela CONTRATADA. 

5.9.2. Caso haja a necessidade de subcontratar EMPRESAS DE OUTRAS COMPANHIAS ou EMPRESAS 

TERCEIRIZADAS, a CONTRATADA poderá revelar informações confidenciais desde que os seus 

profissionais concordem em assumir compromisso em termos similares às disposições aqui tratadas.  

5.9.3. As obrigações acima com relação à confidencialidade sobreviverão ao término deste contrato. 

 
5.10. DOS ATRASOS DE INSTALAÇÃO/MUDANÇA DE ENDEREÇO: 

5.10.1. Caso os prazos estabelecidos neste Termo de Referência, de Instalação, Mudança de 

Endereço e de todas as tecnologias contidas não sejam cumpridos serão cobradas as seguintes 

Multas da Contratada sobre o valor do serviço em atraso: 

 

 Dias de Atrasos (DA)  Multas 

 1 <=DA<=15  5% + 1% ao Dia 

 15 < DA ≤ 30  7% + 1% ao Dia 

 DA > 30   15% + 1% ao Dia  

 
5.11. DA FATURA: 

5.11.1. A entrega das faturas deverá obedecer aos seguintes critérios: 

5.11.2. O vencimento das faturas deverá ser todo o dia 20 do mês subsequente ao da prestação dos 

serviços, considerando que a mesma deverá ser entregue nas Unidades Administrativas competentes 

indicadas por cada participante deste Termo de Referência no primeiro dia útil do referido mês; 

5.11.3. As faturas deverão ser apresentadas da seguinte forma: 

5.11.3.1. Fatura física, agrupada, demonstrando o período de prestação dos serviços e o valor 

total, contendo código de barra para efeito de pagamento junto ao Banco, bem como o nome 

da comarca onde o serviço está instalado;  

5.11.3.2. Fatura em arquivo no formato FEBRABAN ou em arquivo em PDF, podendo ser 

enviado via e-mail; 
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5.11.3.4. Deverá ser fornecido um telefone de contato, bem como o nome do consultor, onde 

serão esclarecidos as eventuais dúvidas referentes à fatura; 

5.12. A CONTRATADA deverá fornecer o detalhamento das faturas em formato de planilha excel 

(xls) para consultas pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, via e-mail, podendo ainda, ser 

ofertado pela Contratada outro recurso em que a Contratante possa efetuar a baixa de arquivos; 

5.13. Preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, seguro, impostos, taxas, 

frete, embalagens e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos 

materiais desta Licitação. 

 
5.14 DA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS / RECEBIMENTO  

5.14.1. A execução dos serviços será iniciada em um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis 

após a assinatura do Contrato; 

5.14.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, sem prejuízo da 

aplicação de penalidades. 

5.14.3. Será de responsabilidade do Gestor de cada Unidade designar um servidor para 

acompanhar a execução dos serviços. 

5.15. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

5.15.1. Os quantitativos dos serviços indicados neste termo são estimativos, considerando a 

demanda atual e previsão futura, e não vinculam a Prefeitura à sua efetiva utilização;  

5.15.2. O serviço será prestado de acordo com a exigência e necessidade descrita neste Termo de 

referência, em qualquer local onde estejam localizadas as Unidades da Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande-MT 

5.15.3. Não será admitido desconhecimento ou qualquer alegação acerca da impossibilidade técnica 

ara a prestação dos serviços a que se refere este Termo de Referência. 

5.15.4. Nos Anexos estão as descrições com os respectivos endereços dos pontos iniciais (Atual) de 

atendimento da CONTRATANTE, podendo tais pontos serem alterados ou mesmo adicionados pontos 

no decorrer do período do CONTRATO, mediante solicitação do Fiscal, por escrito ou outra forma de 

atendimento disponibilizada pela CONTRATADA. 

5.15.5. CONTRATADA deverá prestar serviços de assistência técnica qualificada relativos à 

prestação do serviço objeto deste Termo de Referência sem ônus para a CONTRANTANTE, utilizando-

se, para tanto, de técnicos devidamente habilitados e credenciados;  

5.15.6. O atendimento para reativação dos serviços deverão ser realizados 24(vinte e quatro) horas 

por dia, 7 (sete) dias por semana. A partir da abertura do chamado, a CONTRATADA deverá 

restabelecer o serviço não superior à 24 horas. O término do atendimento se dará quando os 

Serviços estiverem disponíveis, em perfeitas condições de funcionamento;  
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5.15.7. Os modems /roteadores, de propriedade da CONTRATADA, deverão ser dimensionados, 

fornecidos, instalados, configurados, mantidos, gerenciados e operados pela mesma e deverá ser 

garantido o desempenho e os níveis de serviços contratados, sem custos adicionais. 

5.15.8. Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida a 

Contratada para as necessárias correções, sendo informados os motivos que motivaram a sua 

rejeição.  

5.15.9. Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que se iniciará 

a contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua reapresentação. 

5.15.10. A CONTRATADA deverá prestar os serviços de forma ininterrupta, 24 (vinte e quatro) 

horas por dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, 

salvaguardados os casos de interrupções programadas e devidamente autorizadas pelo 

CONTRATANTE. 

5.15.11. A CONTRATADA não poderá bloquear os serviços, exceto por atraso ou falta de 

pagamento da fatura mensal provocada pelo CONTRATANTE, desde que, não possua 

nenhuma contestação, ou em caso de manutenção, atendida as condições do item 

anterior. Caso não atenda a essas condições, sofrerá penalidade de 10% (dez por cento) do valor 

da fatura mensal; 

5.15.12. Todas atualizações e correções (patches) de softwares e hardware, necessárias para o 

cumprimento dos requisitos exigidos neste Termo de Referência, deverão ser realizadas sem ônus 

adicionais para a CONTRATANTE. 

5.15.13. A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA que altere as configurações técnicas de 

modems/roteador (es), a qual deverá atendê-la, em no máximo, em 20 dias úteis para um local 

específico ou em 45(quarenta e cinco) dias para atender todos os locais atendidas por ela; 

5.15.14. Em uma eventual avaliação in-loco para detecção ou solução de problemas, em qualquer 

uma das localidades, com as participações da CONTRATANTE e da CONTRATADA, o técnico ou a 

equipe da Informática poderá solicitar a substituição do equipamento da CONTRATADA e em se 

confirmando, manter a troca. 

5.15.15. Eventuais interrupções programadas dos serviços deverão ser informadas com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias;  

5.15.16. Não serão aceitos materiais em desacordo com as especificações constantes do presente 

Termo de Referência; 

5.15.17. CONTRATADA poderá fazer a execução dos serviços bem como utilizar-se de mão de obra 

terceirizada para a execução dos serviços de instalação do circuito, desde que devidamente 

identificados e autorizados pela CONTRATADA; 

5.15.18. Quaisquer mudanças nos prazos estabelecidos devem ser informadas à CONTRATANTE, 

cabendo à mesma concordar ou não; 

5.15.19. A Vencedora deverá fornecer os nomes e contatos de consultores internos ou externos 

para prestar apoio a eventuais problemas técnicos ou esclarecimentos referentes ao objeto deste 

Termo de Referência; 
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em especial no que se refere à 

implantação, operação e níveis de serviço.  

6.2. No que se refere aos itens deste Termo, a CONTRATADA deverá disponibilizar os equipamentos 

(Modems / Roteadores) em comodato, quando houver necessidade, sendo que os mesmos não 

poderão ter custos adicionais.   

6.3. A CONTRATADA deverá prestar os serviços de forma ininterrupta, 24 (vinte e quatro) horas por 

dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, salvaguardados os 

casos de interrupções programadas e devidamente autorizados pelo CONTRATANTE. 

6.4. A CONTRATADA não poderá bloquear as linhas contratadas, exceto por atraso ou falta de 

pagamento da fatura mensal provocada pelo CONTRATANTE, desde que, não possua nenhuma 

contestação, ou em caso de manutenção, atendida as condições do item anterior. Caso não atenda 

a essas condições, sofrerá penalidade de 10% (dez por cento) do valor da fatura mensal;  

6.5. Constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida a Contratada para 

as necessárias correções, sendo informados os motivos que motivaram a sua rejeição.  

6.6. Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que se iniciará a 

contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua reapresentação. 

6.7. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual ou no 

Distrito Federal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações 

estabelecidas por regulamentação da ANATEL.   

6.8. Fornecer número telefônico para contato e registro de ocorrências sobre o funcionamento do 

serviço contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por 

semana, disponibilizando à CONTRATANTE, e/ou a quem esta designar, um atendimento diferenciado 

por meio de consultoria especializada, excluindo a disponibilização de central de atendimento estilo 

“call center”.  

6.9. Credenciar por escrito, junto à CONTRATANTE, um preposto idôneo com poderes de decisão 

para representar a CONTRATADA, principalmente no tocante à eficiência e agilidade da execução dos 

serviços objeto deste Termo de Referência.  

6.10. O preposto deverá ser credenciado no prazo máximo de 24 horas úteis após a assinatura do 

contrato. 

6.11. No momento do afastamento do preposto definitivamente ou temporariamente, a 

CONTRATADA deverá comunicar ao Gestor do Contrato por escrito o nome e a forma de 

comunicação de seu substituto até o fim do próximo dia útil. 

6.12. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE 

em até 24 (vinte e quatro) horas corridas, por intermédio do consultor designado para 

acompanhamento do contrato, a contar de sua solicitação. 

6.13. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma 

operação correta e eficaz.  
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6.14. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação dos serviços do 

Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE. 

6.15. Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, 

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas. 

6.16. Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que se 

refiram a CONTRATADA, independente de solicitação. 

6.17. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar 

esclarecimentos julgados necessários; 

6.18. Apresentar, mensal e gratuitamente, juntamente com a Nota Fiscal, detalhamento dos 

serviços prestados, tanto em papel quanto em arquivo eletrônico compatível com Microsoft Office 

Excel ou OpenOffice Calc ou, sob demanda, em arquivo de texto no formato TXT, incluindo detalhes 

das chamadas (número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e valor do 

serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme preços contratados no processo 

licitatório. 

6.19. A versão em papel das faturas deve apresentar o detalhamento das chamadas por ramal ou 

linha, com quebra de página, ou seja, o início do detalhamento de um novo ramal ou linha deve ser 

feito sempre em uma nova página. 

6.20. Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que forem indicados pela 

CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas a esta contratação, tais como manutenção, 

configuração, entre outros. 

6.21. Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, qualquer fato extraordinário 

ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis. 

Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação da 

licitação oriunda deste Termo de Referência. 

6.22. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto contratado, não podendo, sob 

qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento 

do serviço. 

6.23. Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua origem fora do escopo 

do objeto contratado, a CONTRATADA repassará as informações técnicas com a devida análise 

fundamentada que comprovem o fato para a CONTRATANTE, sem qualquer ônus para a mesma. 

6.24. Não fazer uso das informações prestadas pela CONTRATANTE que não seja em absoluto 

cumprimento ao contrato em questão. 

6.25. Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas por meio do serviço desta 

contratação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de 

telecomunicações. 

6.26. A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na prestação de serviços da 

CONTRATADA ensejará a responsabilidade criminal, na forma da lei, sem prejuízo de outras 

providências nas demais esferas. 
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6.27. A CONTRATADA deverá assinar termo de compromisso com declaração de manutenção de 

sigilo e respeito às normas de segurança vigentes no órgão ou entidade em razão do trabalho 

vinculado ao contrato assinado. Pela mesma razão a CONTRATADA deverá providenciar o termo de 

ciência da declaração de manutenção de sigilo e respeito ás normas vigentes no órgão ou entidade, 

a ser assinado por todos os empregados da CONTRATADA diretamente envolvidos na contratação. 

6.28. Comparecer em até 02(dois) dias úteis seguintes à comunicação, para assinatura de contrato 

e/ou retirada da Ordem de Fornecimento, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Termo de Referência;   

6.29. Proceder à prestação dos serviços, dentro das condições, prazos e preços ajustados no 

presente Termo de Referência. 

6.30. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

6.31. Arcar com eventuais prejuízos causados a Prefeitura de Várzea Grande ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, convenentes ou 

preposto durante a execução dos serviços objeto do contrato a ser celebrado; 

6.32. Responder às notificações no prazo de 48 horas via e-mail ou oficio; 

6.33. Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de fornecimento a 

este Município, 

6.34. Executar os serviços discriminados com profissionais especializados e manter o quadro de 

pessoal suficiente para não haver interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, 

greve, falta ao serviço e demissão de empregados, os quais não terão nenhum vínculo empregatício 

com esta PMVG, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa a ser contratada as despesas com 

todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execução dos serviços 

contratados; 

6.35. Assumir a responsabilidade pelas providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho quando na ocorrência da espécie forem vítimas seus empregados 

no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos em dependências deste 

Município; 

6.36. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura de Várzea Grande, cujas 

reclamações se obrigam a atender prontamente; 

6.37. Repassar igualmente a este Município as reduções ou os descontos concedidos ao 

consumidor em decorrência de regulamentação expedida por órgão/ poder competente ou mudanças 

na tabela de valores da CONTRATADA bem como os concedidos espontaneamente. 

6.38. A contratada será responsável todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência 

das contratações do objeto deste termo de referência; 

6.39. A contratada será responsável pelas contribuições devidas à Previdência Social, encargos 

trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho emolumentos e outras despesas que se 

façam necessárias à execução dos serviços. 
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6.40. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações e na Lei nº. 

10.520/2002. 

6.41. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

6.41.1. A fornecedora é obrigada ainda:  

6.41.2. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época 

própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

CONTRATANTE;  

6.41.3. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, quando, em ocorrência da 

espécie, forem vítimas os seus empregados na execução dos serviços ou em conexão com ele;  

6.41.4. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 

relacionadas ao processo licitatório e ao presente contrato/ ata de registro de preços, 

originariamente ou vinculadas por prevenção, conexão ou continência; e,  

6.41.5. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 

atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da Contratante.  

6.41.6. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações, na 

Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal 09/2010. 

CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em particular 

no que se refere aos níveis de serviço e sanções administrativas.  

7.2. Garantir, quando necessário, o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências 

que receberão as instalações do serviço contratado, para execução dos serviços referentes ao objeto 

contratado. 

7.3. Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação que venham ser 

solicitados pelo consultor designado pela CONTRATADA.  

7.4. Providenciar as assinaturas pela CONTRATADA no Termo de Compromisso de manutenção de 

sigilo e respeito às normas de segurança e no Termo de Ciência da Declaração de manutenção de 

sigilo. 

7.5. Acompanhar a prestação dos serviços e execução do contrato por meio de servidores 

especialmente designados para atuar como Fiscais do contrato e realizar a gestão contratual através 

do servidor designado como Gestor do Contrato, que aplicará as sanções administrativas quando 

cabíveis, assegurando à CONTRATADA a ampla defesa e o contraditório. 

7.6. Notificar por escrito, a contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante a 

execução e no recebimento dos serviços; 

7.7. Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem como sejam 

mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.8. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro 

das normas e condições deste Termo de Referência. 
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7.9. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregue em desacordo com as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA.  

7.10. Permitir ao pessoal técnico credenciado e identificado da CONTRATADA, o acesso aos 

equipamentos e às instalações relativas ao objeto do presente Termo de Referência para efeito de 

execução dos serviços, durante o expediente normal.  

7.11. Não permitir a execução de serviços de assistência técnica, modificações de instalação e 

manutenção do sistema por parte de pessoas não credenciadas pela CONTRATADA;  

7.12. Acatar e por em prática as recomendações feitas pela contratada, no que diz respeito a 

condições de uso e funcionamento dos equipamentos e instalações;  

7.13. Como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e 

condições estabelecidas no contrato. A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato 

por parte do contratante não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada em relação ao 

mesmo; 

7.14. Efetuar o pagamento mensal à contratada mediante a entrega da Nota Fiscal devidamente 

atestada pelo fiscal do contrato;  

7.15. Notificar a empresa, por escrito, sobre defeitos, irregularidades ou falhas constatadas na 

execução dos serviços fixando prazos para as devidas correções; 

7.16. A CONTRATADA deverá disponibilizar um diário de dados atualizado, que ficará à disposição do 

CONTRATANTE a qualquer tempo.  

7.17. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por intermédio do Gestor 

do Contrato, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993.  

7.18. O CONTRATANTE somente admitirá tratar sobre qualquer assunto relevante às cláusulas deste 

contrato com pessoal especificamente da CONTRATADA;  

7.19. O CONTRATANTE se reserva ao direito de recorrer à ANATEL para solucionar os casos e 

problemas que por ventura não foram ou deixaram de ser solucionados pela CONTRATADA e outros 

assuntos que se julgue necessário para o bom andamento da execução deste contrato. 

CLÁUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO 

8.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento e atestado da nota 

fiscal. A contratada deverá no ato de apresentação das notas fiscais mensais, durante a vigência do 

contrato, apresentar todas às certidões de regularidade (Municipal, Estadual, União, Trabalhista). 

8.2. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, 

para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o 

prazo para pagamento da data da sua reapresentação; 

8.3. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações. 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE E REEQUILÍBRIO 

9.1 Os preços registrados manter-se-ão inalteradas pelo período da vigência da presente Ata, 

admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste 

instrumento. 
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9.2 Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassará aos preços praticados no mercado 

mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e 

aquela vigente no mercado à época do registro. 

9.3 Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Setor de Compras, 

solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a 

adequá-lo a definição do parágrafo Único. 

9.4 Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o Setor de Compras convocará as demais 

empresas com preços registrados para o lote, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, 

respeitadas as condições de serviço, os preços e os prazos do primeiro classificado para redução do 

preço; hipótese em que poderá ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas com 

preço registrado. 

9.5 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 

inferiores a média daqueles apurados pelo Setor de Compras desta Prefeitura. 

9.6 Reequilíbrio 

9.6.1. O valor contratual poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vista a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do artigo 65, inciso II, 

alínea d, da lei 8666/93, e observados os itens subsequentes deste termo de referência. 

9.6.1.2. As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão fazer-se 

acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de 

consequências incalculáveis bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos 

do contrato. 

9.6.1.3. Na hipótese de ocorrência de reajustes salariais das categorias profissionais 

envolvidas na execução dos serviços, objeto do contrato, decorrentes de data base, dissídio ou 

outro motivo que venha a reajustar tais salários, será restabelecido o equilíbrio econômico – 

financeiro do contrato apenas se houver comprovação de que os valores dos reajustes 

salariais das categorias profissionais forem imprevisíveis ou de proporções incalculáveis e, 

ainda assim, desde que possa inviabilizar ou retardar a execução contratual. 

9.6.1.4. Na hipótese de revisão do equilíbrio econômico-financeiro prevista no item anterior, 

será objeto da revisão apenas as parcelas do contrato correspondente ao impacto efetivo do 

reajuste salarial ocorrido. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

10.1 A presente Ata de Registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 

situações: 

I.Quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de Preços; 

II.Quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido; 

III.Quando o Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente 

deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XVIII do art. 78 da Lei 

8.666/93; 
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IV.Em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste 

Registro; 

V. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

VI.por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 

10.2 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado, por 

correspondência, com aviso de recebimento, o qual será juntado ao processo administrativo da 

presente Ata. 

10.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 

publicação. 

10.4 A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita 

pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das 

penalidades previstas neste Edital. 

10.5 Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do Prestador de 

serviços, relativas ao serviços. 

10.6 Caso a Superintendência de Compras não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu 

exclusivo critério, poderá suspender sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que o 

FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, ETC. 

11.1 Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 

 I. todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto 

deste Edital. 

II. as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de 

acidentes de trabalho emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução da 

entrega dos materiais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

12.1. Comete infração nos termos da Lei nº 12.486, de 2013 aqueles que cometerem atos lesivos à 

administração pública, assim definidos, no tocante a licitações e contratos, a Contratada que: 

a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo de procedimento licitatório público; 

b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório 

público; 

c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo; 

d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou 

celebrar contrato administrativo;  
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f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações 

de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato 

convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; e  

g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 

administração pública.  

12.2. Nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o 

município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de 

referência e das demais penalidades legais, aquele que:  

a) Não assinar o Contrato ou retirar a Autorização de Fornecimento quando convocado dentro 

do prazo de validade de sua proposta; 

b) Apresentar documentação falsa;  

c) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame; 

12.3. Com fundamento no art. 9º da Lei n. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, 

sem prejuízo, o Fornecedor ficará sujeito, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes 

penalidades: 

12.3.1. Advertência; 

12.3.1.1. A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes 

casos: 

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que 

não acarretem prejuízos para a Contratante, independentemente da aplicação de multa; 

b) Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, 

desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão 

temporária ou inidoneidade; 

c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos 

serviços da Contratante, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave; 

12.3.2. Multa; 

12.3.2.1. Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento 

convocatório ou no Contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL 

correspondente a: 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de fornecimento ou prestação 

de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

b) O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias 

corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) 

dias; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, 

sem prejuízo das outras sanções cabíveis; e 5% pela inexecução parcial; 

d) 15% (quinze por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento/Empenho, pelo 

descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega; 
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e) 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, não comparecendo à Prefeitura, 

o proponente convocado para a assinatura do contrato. 

12.3.2.2. A Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, previamente 

autorizado pela Contratante, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a 

ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente 

ajustado, respeitado o limite legal; 

12.3.2.3. A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança 

Administrativa ou Judicial; 

12.3.2.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou 

fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

12.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

12.3.3.1. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos 

inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo defesa 

prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação; 

12.3.3.2. A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

12.3.3.3. Por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

a) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado 

prejuízos para a Contratante; 

b) Execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados; 

12.3.3.4. Por 02 (dois) anos, nos seguintes casos: 

a) Não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados; 

b) Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz 

respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização; 

c) Prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste; 

d) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, 

ensejando a rescisão do contrato. 

12.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

12.3.4.1 Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sansão 

aplicada com base no inciso anterior. 

12.3.4.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública 

será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à Contratada nos casos a seguir 

indicados: 

a) Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

b) Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 
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c) Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, 

em virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

I) Praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que 

evidenciem interesses escusos ou má-fé; 

II) Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 

III) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços 

objeto deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito. 

Parágrafo Primeiro - Independentemente das sanções administrativas previstas neste Termo de 

Referência, a Contratada está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a 

inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante; 

Parágrafo Segundo - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 

prevê defesa previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista 

ao processo. 

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666. 

12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, 

observado o princípio da proporcionalidade.. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ILÍCITOS PENAIS 

13.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e será objeto de processo judicial na forma 

legalmente prevista sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

14.1 As despesas decorrentes deste PREGÃO ELETRÔNICO correrão à conta da NATUREZA DA 

DESPEZA consignadas na: 

21. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

FONTE PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DESPESA 

999 2203 3.3.90.39 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FONTE PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DESPESA 

203/204/205/304 2269 3.3.90.39 

304/203 2275 3.3.90.39 

304/204 2274 3.3.90.39 

304/204 2277 3.3.90.39 
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205 2276 3.3.90.39 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 

FONTE PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DESPESA 

999 1537 3.3.90.39 

999 1538 3.3.90.39 

999 1539 3.3.90.39 

999 1540 3.3.90.39 

999 1541 3.3.90.39 

999 2080 3.3.90.39 

999 2246 3.3.90.39 

999 2250 3.3.90.39 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

FONTE PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DESPESA 

999 2006 3.3.90.39 

999 2090 3.3.90.39 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA 

FONTE PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DESPESA 

999 2282 3.3.90.39 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura 

de termo aditivo ao Contrato;  

15.2 É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente para qualquer operação Financeira, sem 

prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Várzea Grande.  

15.3 Os quantitativos dos serviços indicados nos Lotes I, II e III são estimativos, considerando a 

demanda atual e previsão futura, e não vinculam a Prefeitura à sua efetiva utilização;  

15.4 O serviço será prestado de acordo com a exigência e necessidade descrita no Termo de 

referência, em qualquer local onde estejam localizadas as Unidades da Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande-MT 

15.5 Não será admitido desconhecimento ou qualquer alegação acerca da impossibilidade técnica 

para a prestação dos serviços a que se refere este Termo de Referência. 

15.6 Nos Anexos estão as descrições com os respectivos endereços dos pontos iniciais (Atual) de 

atendimento da CONTRATANTE, podendo tais pontos serem alterados ou mesmo adicionados pontos 

no decorrer do período do CONTRATO, mediante solicitação do Fiscal, por escrito ou outra forma de 

atendimento disponibilizada pela CONTRATADA. 

15.7 CONTRATADA deverá prestar serviços de assistência técnica qualificada relativos à prestação 

do serviço objeto deste edital sem ônus para a CONTRANTANTE, utilizando-se, para tanto, de 

técnicos devidamente habilitados e credenciados;  
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15.8 O atendimento para reativação dos serviços deverão ser realizados de acordo com as 

disposições do termo de referencia;  

15.9 Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida a Contratada 

para as necessárias correções, sendo informados os motivos que motivaram a sua rejeição.   

15.10 Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que se iniciará a 

contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua reapresentação. 

15.11 A CONTRATADA deverá prestar os serviços de forma ininterrupta, 24 (vinte e quatro) horas 

por dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, salvaguardados 

os casos de interrupções programadas e devidamente autorizadas pelo CONTRATANTE. 

15.12 No caso de qualquer detalhe não mencionado nas especificações constantes deste 

instrumento para os serviços licitados, a realização destes deverá sempre obedecer às normas e 

padrões técnicos dos Órgãos Reguladores e legislações que regem o tema;  

15.13 É expressamente vedada a paralisação total ou parcial dos serviços por parte da 

CONTRATADA sem autorização da Secretaria Municipal de Administração de Várzea Grande/MT.   

15.14 è parte integrante desta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n. __/2016 e seus anexos e as 

proposta da empresas classificada para o lote. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes 

da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.  

16.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Termo de Referência.  

16.3. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 

disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  

16.4. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 

CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência 

e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 

e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.  

16.5. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 

implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

16.6. A fiscalização do futuro Contrato ficará a cargo dos seguintes servidores: 

16.6.1. A Secretaria de Administração, que designa neste ato, o servidor Andrio Prestes 

Jasper, portador do RG nº. 18839592 SSP/MT, e do CPF nº. 023.384.761-82, matrícula 110142, 

residente a Rua Marcos, Quadra 78, Número 10, Bairro Nova Fronteira, Várzea Grande/MT. 
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16.6.2. A Secretaria de Saúde que designa neste ato, o servidor Mario Marcio Corrijo, 

brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 858417 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº. 

545.684.411-53, email Mario.carrijo@hotmail.com, residente a Rua 03, Quadra 06, Casa 03, Bairro 

Julio Domingos de Campos, Várzea Grande/MT. 

16.6.3. A Procuradoria Geral do Município que designa neste ato, a servidora Jucerema Maria 

Cabral, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 359.084 SSP/MT, CPF nº 813.387.401-72, 

matrícula 24963. 

16.6.4. A Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana que designa neste ato, a 

servidora Simone de Oliveira Santana, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 104856-43 

SSP/MT, CPF nº 884.026.221-00, residente a Avenida Marechal Rondon, N. 300. 

16.6.5. A Secretaria de Defesa Social que designa neste ato, o servidor Roberto Augusto Dias, 

portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 1061192-4 SSP/MT, CPF nº 795.422.981-53, matrícula 

40105, residente a Avenida da Feb, n. 2.051, Loteamento Manga, Bairro Ponte Nova, Várzea 

Grande/MT. 

 CLÁUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO 

17.1 As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande-MT como competente para dirimir 

quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que não puderem ser 

resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E 

por estarem de acordo, as partes firmam apresente ATA em 02 (duas) vias de igual teor e forma 

para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 

da Lei 8.666 de 21/06/93. 

 Várzea Grande – MT ___ de _________ de 2017 

CONTRATANTE:  

 

Pablo Gustavo Moraes Pereira 
Secretario Municipal de Administração 

 
 

Luiz Antonio Vitório Soares 

Secretaria Municipal de Saúde 
 
 
 

Alexander Torres Maia 
Secretaria de Defesa Social 

 

 
Sadora Xavier Fonseca Chaves 
Procuradoria Geral do Município 

 
 

Breno Gomes 
Secretario Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana. 
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ANEXO VIII 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da 

PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 

03.507.548/0001-10, com sede no localizado na Avenida Castelo Branco nº 2.500, bairro Água 

Limpa, Paço Municipal "Couto Magalhães" - Várzea Grande/MT, neste ato, representado pelo(a) 

PREFEITO(A) MUNICIPAL, o(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) __________, brasileiro(a), 

inscrito(a) no CPF sob n°. ______, juntamente com  SECRETARIA MUNICIPAL DE -------------, 

representada por seu Secretário(a), o(a) Senhor(a) ____________, portador(a) da Cédula de 

Identidade RG n°. ____ e inscrito(a) no CPF sob o n° ______, doravante denominada 

CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa ______, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ nº. ____ e Inscrição Estadual nº _____, localizado na _______,neste ato, representada 

por seu Sócio(a) administrador(a), o(a) Senhor(a) ______, portador(a) da Cédula de Identidade RG 

nº. ____ e inscrito no CPF nº. ______, doravante denominada CONTRATADA, em vista o constante 

e decidido no Processo arquivado na Superintendência de Licitação, resolvem celebrar o CONTRATO 

Nº XX/201X, decorrente de licitação na modalidade Pregão Eletrônico N. XX/201x, conforme 

descrito no Edital e seus Anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes da lei n.10.520, de 

17 de Julho de 2002, no Decreto Federal n. 5.450, de 31 de maio de 2005, no Decreto n. 7.892 de 

23 de janeiro de 2013, que regulamenta o SRP e Decretos Municipais N. 09/2010 e Lei 

Complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006, LC 147/2014 e subsidiariamente pela Lei n. 

8.666/93 e suas alterações, Lei n° 8.078, de 11/09/1990, conforme as disposições seguintes.  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1. Este Instrumento Contratual se encontra vinculado aos termos e condições da Lei nº. 8.666 

de 21 de Junho de 1993, vinculados ao Edital e anexos do Processo Licitatório do tipo Pregão 

Eletrônico nº xx/201x, bem como na proposta da contratada, no Processo Administrativo nº xx, no 

Termo de Referência nº 0x/201x da Secretaria de ----------. 

1.2. Aplicam-se aos casos omissos, as noções gerais de direito público, os princípios da teoria 

geral dos contratos, as disposições de direito privado e as estabelecidas neste Termo, bem como nos 

demais documentos acostados no PROCESSO GESPRO Nº. XX/201X. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  

2.1. DO OBJETO 

2.1.1. Este Termo Contratual tem por objeto a contratação de empresa de telecomunicação para a 

prestação de serviços de comunicação de dados (Acesso a Internet Dedicado) no Município de 

Várzea Grande, incluindo instalação, configuração, manutenção e serviços técnicos de suporte 
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durante a vigência do contrato, conforme especificações técnicas constantes neste Termo de 

Referência e as demais condições do Edital e seus anexos, para atender as Secretarias e seus 

segmentos da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT. 

 

2.2. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

2.2.1. O objeto da contratação do presente certame é a unidade de banda Mbps de comunicação, na 

velocidade especificada abaixo. 

2.2.2. Será considerado vencedor do certame, o LICITANTE que ofertarem o menor valor total, que 

é composto pela somatória do valor mensal;  

2.2.3. No valor unitário mensal ofertado, deverão estar inclusos os valores de fornecimento, 

configuração e aluguel/manutenção dos equipamentos necessários, os valores dos links de 

comunicação e ainda o serviço de gerenciamento; 

 

LOTE I 

 Por questão de redundância, a Empresa vencedora do LOTE I não poderá participar do LOTE 

II. 

LOTE I - INTERNET DEDICADO 

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (PAÇO MUNICIPAL) 

Item Descrição Unid. 

Med. 

Qtd 

Mês 

Qtd 

Anual 
Valor Unit.  

Valor Total 

Mensal 

Valor Total 

anual 

1 
Mensalidade Internet 50 

Mega 
Mês 1 12 R$ 6.750,00 R$ 6.750,00 

R$ 

81.000,00 

SERVIÇOS EVENTUAIS 

Item Descrição Unid. Med. Qtde Anual Valor Unit. Valor anual 

2 

Instalação, ativação e configuração 

dos equipamentos de Internet 50 

Mega 

Serviço 1 R$ 3.700,00 R$ 3.700,00 

Total do Lote I R$ 

84.700,00 

 

LOTE II 

 Por questão de redundância, a Empresa vencedora do LOTE I não poderá participar do LOTE 

II. 

LOTE II - INTERNET DEDICADO (REDUNDÂNCIA) 

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (PAÇO MUNICIPAL) 
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Item Descrição Unid. 

Med. 

Qtd 

Mês 

Qtd 

Anual 
Valor Unit.  

Valor Total 

Mensal 

Valor Total 

anual 

1 
Mensalidade Internet 50 

Mega 
Mês 1 12 R$ 6.750,00 R$ 81.000,00 

R$ 

81.000,00 

SERVIÇOS EVENTUAIS (REDUNDÂNCIA) 

Item Descrição Unid. Med. Qtde Anual Valor Unit. Valor anual 

2 

Instalação, ativação e 

configuração dos equipamentos de 

Internet 50 Mega 

Serviço 1 R$ 3.700,00 R$ 3.700,00 

Total do Lote II R$ 84.700,00 

 

LOTE III 

 Assinatura da Internet poderá ter a quantidade de até 06 (Seis) pontos, podendo ser dividida 

entre os itens especificados na tabela abaixo; 

LOTE III - INTERNET DEDICADO 

LOCAL: UNIDADES DA PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE 

Ite

m 

Descrição Unid. 

Med. 

Qtd 

Mensal 

Qtd 

Anual 

Valor Unit. 

Por Assinatura 

Valor Total 

Mensal 

Valor Total 

Anual 

 

2 

Assinatura Internet 

com velocidade 

mínima 10 Mega  

Mês 6 72 R$ 1.900,00 R$ 11.400,00 R$ 136.800,00 

SERVIÇOS EVENTUAIS 

Ite

m 

Descrição Unid. 

Med. 

Qtde 

Anual 
Valor Unit. 

Valor Total 

anual 

4 Instalação, ativação e configuração dos 

equipamentos de Internet 10 Mega 
Serviço 6 R$ 1.200,00 R$ 7.200,00 

5 Mudança de Endereço Serviço 3 R$ 600,00 R$ 1.800,00 

Total Lote III R$ 145.800,00 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. DO VALOR GLOBAL 

3.1.1. Este instrumento tem o valor global estimado de R$ XXX (---). 
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3.1.2. Estão inclusas no valor acima todas as despesas necessárias, tais como: mão-de-obra, 

tributos, emolumentos, despesas indiretas, encargos fiscais, trabalhistas previdenciários e 

comerciais e, ainda os gastos com carregamento. 

3.1.3. Como condição para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão Negativa de 

Débitos com a Previdência Social, FGTS e CNDT.; Prova de Regularidade para com a Fazenda 

Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Contratada, observando que no caso do Estado 

de Mato Grosso, deverá ser especifica para participação em licitações públicas, bem como as 

Certidões de Dívida Ativa e Débitos Gerais junto ao Município de Várzea Grande/MT, através de 

Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso 

na própria certidão. 

 

3.2. A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.2.1. Os recursos financeiros necessários para a execução deste Contrato são oriundos da seguinte 

classificação orçamentária:  

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

4.1. O presente contrato terá validade por xx (xx) ---, contados a partir da data de sua assinatura, 

prazo em que o CONTRATADO deverá prestar os serviços de acordo com a necessidade da 

Secretaria, podendo ser prorrogados pelo prazo de 60 (sessenta) meses, desde que justificado pela 

Secretaria Gestora, em conformidade com o disposto no Art. 57, II, da Lei 8.666 de 21/06/93. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Nota explicativa: As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 

Termo de Referência, anexo do Edital, devendo manter compatibilidade as especificações seguintes. 

 

5.1. Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em especial no que se refere à 

implantação, operação e níveis de serviço.  

5.2. No que se refere aos itens deste Termo, a CONTRATADA deverá disponibilizar os equipamentos 

(Modems / Roteadores) em comodato, quando houver necessidade, sendo que os mesmos não 

poderão ter custos adicionais.   

5.3. A CONTRATADA deverá prestar os serviços de forma ininterrupta, 24 (vinte e quatro) horas por 

dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, salvaguardados os 

casos de interrupções programadas e devidamente autorizados pelo CONTRATANTE. 

5.4. A CONTRATADA não poderá bloquear as linhas contratadas, exceto por atraso ou falta de 

pagamento da fatura mensal provocada pelo CONTRATANTE, desde que, não possua 

nenhuma contestação, ou em caso de manutenção, atendida as condições do item 

anterior. Caso não atenda a essas condições, sofrerá penalidade de 10% (dez por cento) do valor 

da fatura mensal;  

5.5. Constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida a Contratada para 

as necessárias correções, sendo informados os motivos que motivaram a sua rejeição.  
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5.6. Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que se iniciará a 

contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua reapresentação. 

5.7. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual ou no 

Distrito Federal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações 

estabelecidas por regulamentação da ANATEL.   

5.8. Fornecer número telefônico para contato e registro de ocorrências sobre o funcionamento do 

serviço contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por 

semana, disponibilizando à CONTRATANTE, e/ou a quem esta designar, um atendimento diferenciado 

por meio de consultoria especializada, excluindo a disponibilização de central de atendimento estilo 

“call center”.  

5.9. Credenciar por escrito, junto à CONTRATANTE, um preposto idôneo com poderes de decisão 

para representar a CONTRATADA, principalmente no tocante à eficiência e agilidade da execução dos 

serviços objeto deste Termo de Referência.  

5.10. O preposto deverá ser credenciado no prazo máximo de 24 horas úteis após a assinatura do 

contrato. 

5.11. No momento do afastamento do preposto definitivamente ou temporariamente, a 

CONTRATADA deverá comunicar ao Gestor do Contrato por escrito o nome e a forma de 

comunicação de seu substituto até o fim do próximo dia útil. 

5.12. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE 

em até 24 (vinte e quatro) horas corridas, por intermédio do consultor designado para 

acompanhamento do contrato, a contar de sua solicitação. 

5.13. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma 

operação correta e eficaz.  

5.14. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação dos serviços do 

Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE. 

5.15. Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, 

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas. 

5.16. Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que se 

refiram a CONTRATADA, independente de solicitação. 

5.17. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar 

esclarecimentos julgados necessários; 

5.18. Apresentar, mensal e gratuitamente, juntamente com a Nota Fiscal, detalhamento dos 

serviços prestados, tanto em papel quanto em arquivo eletrônico compatível com Microsoft Office 

Excel ou OpenOffice Calc ou, sob demanda, em arquivo de texto no formato TXT, incluindo detalhes 

das chamadas (número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e valor do 

serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme preços contratados no processo 

licitatório. 
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5.19. A versão em papel das faturas deve apresentar o detalhamento das chamadas por ramal ou 

linha, com quebra de página, ou seja, o início do detalhamento de um novo ramal ou linha deve ser 

feito sempre em uma nova página. 

5.20. Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que forem indicados pela 

CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas a esta contratação, tais como manutenção, 

configuração, entre outros. 

5.21. Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, qualquer fato extraordinário 

ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis. 

Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação da 

licitação oriunda deste Termo de Referência. 

5.22. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto contratado, não podendo, sob 

qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento 

do serviço. 

5.23. Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua origem fora do escopo 

do objeto contratado, a CONTRATADA repassará as informações técnicas com a devida análise 

fundamentada que comprovem o fato para a CONTRATANTE, sem qualquer ônus para a mesma. 

5.24. Não fazer uso das informações prestadas pela CONTRATANTE que não seja em absoluto 

cumprimento ao contrato em questão. 

5.25. Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas por meio do serviço desta 

contratação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de 

telecomunicações. 

5.26. A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na prestação de serviços da 

CONTRATADA ensejará a responsabilidade criminal, na forma da lei, sem prejuízo de outras 

providências nas demais esferas. 

5.27. A CONTRATADA deverá assinar termo de compromisso com declaração de manutenção de 

sigilo e respeito às normas de segurança vigentes no órgão ou entidade em razão do trabalho 

vinculado ao contrato assinado. Pela mesma razão a CONTRATADA deverá providenciar o termo de 

ciência da declaração de manutenção de sigilo e respeito ás normas vigentes no órgão ou entidade, 

a ser assinado por todos os empregados da CONTRATADA diretamente envolvidos na contratação. 

5.28. Comparecer em até 02(dois) dias úteis seguintes à comunicação, para assinatura de contrato 

e/ou retirada da Ordem de Fornecimento, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Termo de Referência;   

5.29. Proceder à prestação dos serviços, dentro das condições, prazos e preços ajustados no 

presente Termo de Referência. 

5.30. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

5.31. Arcar com eventuais prejuízos causados a Prefeitura de Várzea Grande ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, convenentes ou 

preposto durante a execução dos serviços objeto do contrato a ser celebrado; 
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5.32. Responder às notificações no prazo de 48 horas via e-mail ou oficio; 

5.33. Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de fornecimento a 

este Município, 

5.34. Executar os serviços discriminados com profissionais especializados e manter o quadro de 

pessoal suficiente para não haver interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, 

greve, falta ao serviço e demissão de empregados, os quais não terão nenhum vínculo empregatício 

com esta PMVG, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa a ser contratada as despesas com 

todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execução dos serviços 

contratados; 

5.35. Assumir a responsabilidade pelas providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho quando na ocorrência da espécie forem vítimas seus empregados 

no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos em dependências deste 

Município; 

5.36. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura de Várzea Grande, cujas 

reclamações se obrigam a atender prontamente; 

5.37. Repassar igualmente a este Município as reduções ou os descontos concedidos ao 

consumidor em decorrência de regulamentação expedida por órgão/ poder competente ou mudanças 

na tabela de valores da CONTRATADA bem como os concedidos espontaneamente. 

5.38. A contratada será responsável todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência 

das contratações do objeto deste termo de referência; 

5.39. A contratada será responsável pelas contribuições devidas à Previdência Social, encargos 

trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho emolumentos e outras despesas que se 

façam necessárias à execução dos serviços. 

5.40. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações e na Lei nº. 

10.520/2002. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Nota explicativa: As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 

Termo de Referência, anexo do Edital, devendo manter compatibilidade as especificações seguintes. 

 

6.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em particular 

no que se refere aos níveis de serviço e sanções administrativas.  

6.2. Garantir, quando necessário, o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências 

que receberão as instalações do serviço contratado, para execução dos serviços referentes ao objeto 

contratado. 

6.3. Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação que venham ser 

solicitados pelo consultor designado pela CONTRATADA.  
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6.4. Providenciar as assinaturas pela CONTRATADA no Termo de Compromisso de manutenção de 

sigilo e respeito às normas de segurança e no Termo de Ciência da Declaração de manutenção de 

sigilo. 

6.5. Acompanhar a prestação dos serviços e execução do contrato por meio de servidores 

especialmente designados para atuar como Fiscais do contrato e realizar a gestão contratual através 

do servidor designado como Gestor do Contrato, que aplicará as sanções administrativas quando 

cabíveis, assegurando à CONTRATADA a ampla defesa e o contraditório. 

6.6. Notificar por escrito, a contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante a 

execução e no recebimento dos serviços; 

6.7. Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem como sejam 

mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.8. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro 

das normas e condições deste Termo de Referência. 

6.9. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregue em desacordo com as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA.  

6.10. Permitir ao pessoal técnico credenciado e identificado da CONTRATADA, o acesso aos 

equipamentos e às instalações relativas ao objeto do presente Termo de Referência para efeito de 

execução dos serviços, durante o expediente normal.  

6.11. Não permitir a execução de serviços de assistência técnica, modificações de instalação e 

manutenção do sistema por parte de pessoas não credenciadas pela CONTRATADA;  

6.12. Acatar e por em prática as recomendações feitas pela contratada, no que diz respeito a 

condições de uso e funcionamento dos equipamentos e instalações;  

6.13. Como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e 

condições estabelecidas no contrato. A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato 

por parte do contratante não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada em relação ao 

mesmo; 

6.14. Efetuar o pagamento mensal à contratada mediante a entrega da Nota Fiscal devidamente 

atestada pelo fiscal do contrato;  

6.15. Notificar a empresa, por escrito, sobre defeitos, irregularidades ou falhas constatadas na 

execução dos serviços fixando prazos para as devidas correções; 

6.16. A CONTRATADA deverá disponibilizar um diário de dados atualizado, que ficará à disposição do 

CONTRATANTE a qualquer tempo.  

6.17. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por intermédio do Gestor 

do Contrato, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993.  

6.18. O CONTRATANTE somente admitirá tratar sobre qualquer assunto relevante às cláusulas deste 

contrato com pessoal especificamente da CONTRATADA;  
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6.19. O CONTRATANTE se reserva ao direito de recorrer à ANATEL para solucionar os casos e 

problemas que por ventura não foram ou deixaram de ser solucionados pela CONTRATADA e outros 

assuntos que se julgue necessário para o bom andamento da execução deste contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

1.1. Nota Explicativa: O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele 

referentes encontram-se definidos no Edital. 

 

7.1. A Prefeitura Municipal de Várzea Grande efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de 

crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA em até ----- (----) --- após a apresentação 

das certidões exigidas por Lei, juntamente com a nota fiscal devidamente atestada pelo servidor 

Fiscal nominado no Termo de Referência. 

7.2. A CONTRATANTE poderá fazer uso dos pagamentos devidos à contratada para compensar 

eventuais penalizações, atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamento. 

7.3. Nas Notas Fiscais deverão ser discriminadas:  

a) Razão social.  

b) Número da nota fiscal,  

c) Data de emissão,  

d) Descrição do fornecimento do objeto  

e) Nas informações complementares e adicionais informar o número da ordem de compra/serviço, 

do empenho, identificação da origem da licitação (modalidade/numeração/processo) 

f) Não rasurar as notas.  

7.4. O Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao 

fornecedor para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 

contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 

7.5. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor, para verificação 

de todas as condições de habilitação da Empresa. 

7.6. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, o número e nome do banco, 

agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária. 

7.7. Constatada a situação de irregularidade, a CONTRATADA será comunicada por escrito para 

que regularize sua situação, sendo lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. 

7.8. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações nem 

implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

7.9. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação da regularidade documental. 

7.10. Como condição para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão Negativa de 

Débitos com a Previdência Social, FGTS e CNDT.; Prova de Regularidade para com a Fazenda 

Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Contratada, observando que no caso do Estado 

de Mato Grosso, deverá ser especifica para participação em licitações públicas, bem como as 

Certidões de Dívida Ativa e Débitos Gerais junto ao Município de Várzea Grande/MT, através de 
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Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso 

na própria certidão. 

7.11. Escoado o prazo constante no item 7.1, fica a CONTRATANTE constituída em mora, devendo 

o valor indicado na Nota Fiscal/Fatura ser corrigido monetariamente até a data de seu efetivo 

pagamento, segundo os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REALINHAMENTO DE PREÇOS E DO REAJUSTE 

8.1. DO REAJUSTE 

8.1.1. Os preços dos serviços objeto desta licitação são fixo e irreajustáveis, pelo prazo de 01 (um) 

ano, contados a partir da data de assinatura do contrato. 

8.1.2. Para a aplicação do reajuste dos preços o Índice Inicial será o mês da elaboração do 

orçamento referencial. 

8.1.3. No reajuste dos preços aplicar-se-á o índice de correção monetária; 

8.1.3.1. Na hipótese de ocorrência de revisão de equilíbrio econômico, financeiro do contrato, a 

variação do índice anual a ser aplicada será relativa apenas aos insumos que não tenham sido objeto 

de revisão contratual. 

 

8.2. DO REEQUILÍBRIO 

8.2.1. O valor do Contrato poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vista a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da mesma, na forma do artigo 65, inciso II, alínea d, 

da lei 8666/93, e observados os itens subsequentes deste termo de referência. 

8.2.2. As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão fazer-se 

acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de 

consequências incalculáveis bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos da ata.  

8.2.3. Deverão estar presentes os seguintes pressupostos da concessão do direito, quais sejam:  

a) Elevação dos encargos do particular;  

b) Ocorrência de evento posterior à assinatura da Ata de registro de preços;  

c) Vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da empresa; 

d) Imprevisibilidade da ocorrência do evento.  

8.2.4. As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão fazer-se 

acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de 

consequências incalculáveis bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do 

contrato. 

8.2.5. Para os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro ou reajuste dos preços de contratos 

baseados em Atas de Registro de Preços vigentes, caberá à Procuradoria Geral do Município de 

Várzea Grande a análise jurídica e decisão do pedido e à Controladoria Geral a análise contábil.  

8.2.6. Quanto aos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro e reajuste de preços de contratos 

cuja Ata de Registro de Preços já expirou, deverá ser observado o item anterior.  
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8.2.7. Deferido o pedido, o reequilíbrio econômico-financeiro e reajuste será registrado por 

aditamento ao contrato. 

CLÁUSULA NONA - DA DESCRIÇÃO DO OBJETO E DOS REQUISITOS TÉCNICOS DO OBJETO 

9.1. Descrição do objeto 

9.1.1. Serviço dedicado de comunicação de dados com a rede mundial de computadores 

(INTERNET), para as diversas unidades da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

 

9.2. Requisitos técnicos específicos do objeto 

9.2.1. Por questão de redundância, a Empresa vencedora do LOTE I não poderá participar do LOTE 

II. 

9.2.2. Serviço de acesso dedicado à internet do LOTE I e LOTE II, deverá possuir no mínimo 14 

(quatorze) endereços  IP  fixos válidos cada, livres para uso pelo Contratante; 

9.2.3. Os links de acesso dedicado à Internet deverão ser instalados considerando as velocidades 

disponíveis neste termo. 

9.2.4. As velocidades de download e upload devem ser simétricas e efetivas;  

9.2.5. Ser prestado ininterruptamente, vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana; 

9.2.6. Contar com suporte disponível por meio de telefone e/ou Internet, com tempo de resposta de 

até 24h. 

9.2.7. Os links de acesso dedicado à internet deverão possuir dimensionamento correto para 

garantir a transmissão de dados de acordo com a velocidade contratada;  

9.2.8. Todos os equipamentos e acessórios necessários para ativação e funcionamento dos links 

instalados devem ser fornecidos pela Contratada;  

9.2.9. A Contratada deverá viabilizar para o Contratante a aferição da velocidade dos links 

instalados durante a vigência contratual. Caso esse requisito não seja atendido, a Contratada não 

poderá refutar os meios utilizados pelo Contratante para procedê-la, nem as potenciais 

consequências. 

9.2.10. O acesso dedicado à Internet não pode possuir qualquer tipo de restrição de uso, seja de 

tempo (deve estar operacional 24h/dia, 7 (sete) dias/semana),  seja  de  limite  na  quantidade  de 

dados trafegados, seja pela restrição de tipo de dados em trânsito, filtros, proxy, porta lógica ou 

serviço;  

9.2.11. Os links de acesso à Internet deverão possuir garantia mínima de 98% (noventa e oito por 

cento) da banda contratada, tanto para download, quanto para upload. 

9.2.12. A CONTRATADA deverá garantir os limites mínimos de jitter e perda de pacote conforme as 

metas estabelecidas no Regulamento de Gestão da Qualidade do Serviço de Comunicação Multimídia 

(RGQ-SCM) da Anatel; 

9.2.13. O uso de trunking, ou seja, de mais de um enlace para atingir a velocidade contratada para 

cada link, não será permitido; 

9.2.14. Disponibilizar a Coordenadoria de Tecnologia da Informação e/ou Fiscal de contrato um 

serviço, com interface web e autenticação de usuário, que permita monitorar a utilização do(s) 
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acesso(s) (Links), contendo informação sobre taxa de utilização de banda do canal em gráficos, 

históricos baseados em hora/dia/mês e trafego enviado/recebido. 

9.2.15. Todos os equipamentos utilizados e/ou instalados deverão ser homologados pela Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL); 

9.3. Do SLA (acordo de nível de serviço) e descontos por descumprimento 

9.3.1. Os serviços da conexão de acesso à Internet deverão estar disponíveis 24 horas por dia e 7 

dias por semana, durante toda vigência do contrato, e estarão cobertos por um Acordo de Nível de 

Serviço (SLA), com previsão para descontos na fatura na ocorrência de descumprimento dos níveis 

estabelecidos a seguir:  

CODIGO ITEM NÍVEL DE SERVIÇO 

SLA01 Prazo para 

instalação e 

alteração de 

endereço do serviço 

Após o período de implantação dos serviços, todas as 

solicitações de instalação e de alteração de endereço dos 

links de acesso à Internet, dentro dos limites contratados, 

deverão ser executadas em, no máximo, 30 (trinta) dias ou 

em até 90 (noventa) dias, em caso de necessidade de 

execução de projeto de expansão da rede da Contratada 

(incluindo testes de aceitação), a partir da solicitação formal. 

SLA02 Disponibilidade do 

Serviço 

A disponibilidade mínima mensal do serviço será de 98%. O 

serviço será considerado indisponível: A partir do início de 

uma interrupção identificada e registrada pela Contratada, 

ou Contratante, no sistema de abertura de chamados, até o 

restabelecimento do serviço às condições normais de 

operação; ou Quando o tempo de retardo da rede for 

superior a 2000ms; ou Quando a taxa de perda de pacotes 

for superior a 5%; No cálculo de disponibilidade, não serão 

consideradas as interrupções programadas autorizadas e 

aquelas de responsabilidade do Contratante.  
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SLA03 Prazo para reparo Na ocorrência de problemas com links de acesso à Internet, 

a Contratada deve atender o tempo de reparo, 

obrigatoriamente, nas seguintes condições:  

Em períodos normais de operação dos links de acesso à 

Internet, a Contratada deverá iniciar os procedimentos de 

manutenção dos links de acesso à Internet em até 4 

(quatro) horas após a notificação do problema e concluir a 

manutenção dos links, equipamentos e instalações 

fornecidos em até 8 (oito) horas após a abertura do 

chamado de manutenção;  

SLA04 Qualidade do 

Serviço 

A Contratada tem 24 horas, após abertura de chamado, para 

restabelecer a qualidade do serviço nas seguintes situações:  

Velocidade da conexão abaixo da que foi contratada;  

Retardo de rede acima de 55 ms;  

Perda de pacotes superior a 2%.  

 

 Pelo descumprimento dos acordos de nível de serviço, poderão ser aplicados descontos 

mensais conforme os graus apresentados na Tabela do item 6.2.1., limitados ao total de 

30% (trinta por cento) sobre o valor mensal do link afetado, por ITEM, para os graus 01 a 

03, sujeitando a Contratada à inexecução parcial em caso de extrapolação desse percentual:  

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 Desconto de 0,5% sobre o valor mensal do serviço, por dia de atraso 

02 Desconto de 1,0% sobre o valor mensal do serviço, por dia de atraso 

03 Desconto de 0,5% sobre o valor mensal do serviço, por dia de atraso 

04 Desconto do período de indisponibilidade aferido 

 

DESCRIÇÃO GRAU DE DESCUMPRIMENTO 

DESCUMPRIR O SLA01 01 

DESCUMPRIR O SLA02 02 

DESCUMPRIR O SLA03 03 

DESCUMPRIR O SLA04 04 
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CLAÚSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECEBIMENTO 

10.1. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

10.1.1. Os quantitativos dos serviços indicados neste termo são estimativos, considerando a 

demanda atual e previsão futura, e não vinculam a Prefeitura à sua efetiva utilização;  

10.1.2. O serviço será prestado de acordo com a exigência e necessidade descrita neste Termo de 

referência, em qualquer local onde estejam localizadas as Unidades da Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande-MT 

10.1.3. Não será admitido desconhecimento ou qualquer alegação acerca da impossibilidade técnica 

para a prestação dos serviços a que se refere este Termo de Referência. 

10.1.4. Nos Anexos estão as descrições com os respectivos endereços dos pontos iniciais (Atual) de 

atendimento da CONTRATANTE, podendo tais pontos serem alterados ou mesmo adicionados pontos 

no decorrer do período do CONTRATO, mediante solicitação do Fiscal, por escrito ou outra forma de 

atendimento disponibilizada pela CONTRATADA. 

10.1.5. CONTRATADA deverá prestar serviços de assistência técnica qualificada relativos à 

prestação do serviço objeto deste Termo de Referência sem ônus para a CONTRANTANTE, utilizando-

se, para tanto, de técnicos devidamente habilitados e credenciados;  

10.1.6. O atendimento para reativação dos serviços deverão ser realizados 24(vinte e quatro) horas 

por dia, 7 (sete) dias por semana. A partir da abertura do chamado, a CONTRATADA deverá 

restabelecer o serviço não superior à 24 horas. O término do atendimento se dará quando os 

Serviços estiverem disponíveis, em perfeitas condições de funcionamento;  

10.1.7. Os modems /roteadores, de propriedade da CONTRATADA, deverão ser dimensionados, 

fornecidos, instalados, configurados, mantidos, gerenciados e operados pela mesma e deverá ser 

garantido o desempenho e os níveis de serviços contratados, sem custos adicionais. 

10.1.8. Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida a 

Contratada para as necessárias correções, sendo informados os motivos que motivaram a sua 

rejeição.  

10.1.9. Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que se iniciará 

a contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua reapresentação. 

10.1.10. A CONTRATADA deverá prestar os serviços de forma ininterrupta, 24 (vinte e quatro) 

horas por dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, 

salvaguardados os casos de interrupções programadas e devidamente autorizadas pelo 

CONTRATANTE. 

10.1.11. A CONTRATADA não poderá bloquear os serviços, exceto por atraso ou falta de 

pagamento da fatura mensal provocada pelo CONTRATANTE, desde que, não possua 

nenhuma contestação, ou em caso de manutenção, atendida as condições do item 

anterior. Caso não atenda a essas condições, sofrerá penalidade de 10% (dez por cento) do valor 

da fatura mensal; 
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10.1.12. Todas atualizações e correções (patches) de softwares e hardware, necessárias para o 

cumprimento dos requisitos exigidos neste Termo de Referência, deverão ser realizadas sem ônus 

adicionais para a CONTRATANTE. 

10.1.13. A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA que altere as configurações técnicas de 

modems/roteador (es), a qual deverá atendê-la, em no máximo, em 20 dias úteis para um local 

específico ou em 45(quarenta e cinco) dias para atender todos os locais atendidas por ela; 

10.1.14. Em uma eventual avaliação in-loco para detecção ou solução de problemas, em qualquer 

uma das localidades, com as participações da CONTRATANTE e da CONTRATADA, o técnico ou a 

equipe da Informática poderá solicitar a substituição do equipamento da CONTRATADA e em se 

confirmando, manter a troca. 

10.1.15. Eventuais interrupções programadas dos serviços deverão ser informadas com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias;  

10.1.16. Não serão aceitos materiais em desacordo com as especificações constantes do presente 

Termo de Referência; 

10.1.17. CONTRATADA poderá fazer a execução dos serviços bem como utilizar-se de mão de obra 

terceirizada para a execução dos serviços de instalação do circuito, desde que devidamente 

identificados e autorizados pela CONTRATADA; 

10.1.18. Quaisquer mudanças nos prazos estabelecidos devem ser informadas à CONTRATANTE, 

cabendo à mesma concordar ou não; 

10.1.19. A Vencedora deverá fornecer os nomes e contatos de consultores internos ou externos 

para prestar apoio a eventuais problemas técnicos ou esclarecimentos referentes ao objeto deste 

Termo de Referência; 

10.2. DO PRAZO EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

10.2.1. Os serviços deverão estar em condições operacionais em até 30 (trinta) dias corridos após o 

recebimento da ordem de serviços, podendo esse prazo ser prorrogado desde que autorizado 

formalmente pela Administração Municipal. 

10.3. DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.3.1. O serviço será prestado de acordo com a exigência e necessidade descrita neste Termo de 

referência, em qualquer local onde estejam localizadas as Unidades da Prefeitura dentro do Municipal 

de Várzea Grande-MT. 

10.3.2. Nos Anexos estão as descrições com os respectivos endereços dos pontos iniciais (Atual) de 

atendimento da CONTRATANTE, podendo tais pontos serem alterados ou mesmo adicionados pontos 

no decorrer do período do CONTRATO, mediante solicitação do Fiscal, por escrito ou outra forma de 

atendimento disponibilizada pela CONTRATADA. 

10.3.3. Não será admitido desconhecimento ou qualquer alegação acerca da indisponibilidade 

técnica para a prestação dos serviços a que se refere este Termo de Referência. 

10.3.3.1. Em caso de eventual indisponibilidade técnica, a CONTRATADA terá o prazo de 03 (três) 

meses para adaptação de toda infraestrutura necessária para o atendimento do serviço objeto do 

presente, sem custos extras para a CONTRATANTE. 
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10.3.4. Em caso de alteração ou mudança de endereço conforme anexo I, fica a Administração 

responsável por informar a licitante vencedora de tais alterações, não sendo esta modificação motivo 

por parte da licitante vencedora, para a não entrega dos objetos adjudicados. Tais alterações não 

gerarão nenhum ônus para a Administração. 

10.4. DA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, VALIDAÇÃO E ACEITE 

10.4.1. Da Instalação 

10.4.1.1. A CONTRATADA comunicará por escrito ao FISCAL DO CONTRATO, a data prevista para o 

início dos serviços;  

10.4.1.2. A fiação interna para ligação entre o quadro de distribuição geral (DG) e a sala que 

acomoda os equipamentos é de responsabilidade da CONTRATANTE e a passagem dos cabos deverá 

ser feita seguindo o padrão de instalação de cada localidade. 

10.4.1.3. A CONTRATADA deverá fornecer os serviços obrigatoriamente via terrestres 

(implementados por meio de pares metálicos, fibra óptica, cabo coaxial ou rádio digital), não sendo 

permitido a prestação do serviço via satélite; 

10.4.1.4. Deve haver planejamento do horário de trabalho para instalação dos serviços 

conjuntamente com os servidores designados do CONTRATANTE, de maneira a interferir o mínimo 

possível nos trabalhos normais do local; 

10.4.1.5. Caberá à CONTRATADA o serviço de instalação, configuração e manutenção de qualquer 

equipamento por ela fornecido, que venha a ser substituído durante a vigência do contrato; 

10.4.1.6. Caberá a CONTRATANTE a responsabilidade por toda infraestrutura elétrica (rede, 

aterramento, DG etc.) necessária para o funcionamento adequado do serviço; 

10.4.1.7. Caberá a CONTRATANTE a responsabilidade por toda infraestrutura lógica entre o 

equipamento de conectividade fornecido pela CONTRATADA e a rede interna necessária para o 

funcionamento adequado do serviço. 

10.4.1.8. A CONTRATADA é a responsável para recompor obras civis e pinturas afetadas no ato da 

execução de serviços, ou seja, caso os serviços prestados afetem a estrutura predial das Unidades 

da Prefeitura, é de responsabilidade da Contratada reparar os possíveis danos causados; 

10.4.1.9. A CONTRATADA é a responsável por recompor obras civis e pinturas que venham sido 

afetadas pelo técnico da mesma no ato da execução de serviços, ou seja, caso os serviços prestados 

pela CONTRATADA afetem a estrutura predial das Unidades da Prefeitura, é de responsabilidade da 

CONTRATADA reparar os possíveis danos causados; 

10.4.2. Das configurações. 

10.4.2.1. A CONTRATADA deverá realizar o serviço de instalação, configuração e manutenção de 

qualquer equipamento por ela fornecido; 

10.4.2.2. Quando solicitado, a CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE todos os dados 

necessários para configuração dos equipamentos de cada localidade, para o correto funcionamento 

do acesso a internet; 

10.4.3. Da Validação - Testes para aceite dos Links de INTERNET instalados 
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10.4.3.1. Será necessária a Realização de testes de funcionamento de cada link de acesso à 

internet, emitindo relatórios de testes em duas vias, os quais deverão ser assinados pelos 

executores e pelos servidores designados para acompanhar as instalações; 

10.4.3.2. Os seguintes testes deverão ser realizados para fins de aceite técnico dos links instalados: 

◦ Acesso à internet; 

◦ Aferição da velocidade do link instalado, tanto para download como para upload; 

◦ Verificação da performance dos links instalados e perdas de pacotes; 

◦ Verificação de ping com destino a grandes portais, tais como REGISTRO.BR, UOL, 

GLOBO. 

10.4.4. Do ACEITE da instalação 

10.4.4.1. Após todos os serviços estarem completos, o técnico da CONTRATADA deverá entrar em 

contato com a CONTRATANTE para informar que o serviço(s) esta(ão) em pleno funcionamento; 

10.4.4.2. O aceite do serviço será dado após um servidor designado na localidade onde o serviço foi 

instalado, pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação ou pelo Fiscal de contrato, efetuar a 

Validação descrita anteriormente e aprovar a instalação. 

 

10.5. DA ALTERAÇÃO DE VELOCIDADE E MUDANÇA DE ENDEREÇO 

10.5.1. Alteração de Velocidade 

10.5.1.1. É facultado à CONTRATANTE solicitar alteração de velocidade dos links de acesso à 

internet contratados, desde que a nova velocidade solicitada esteja previamente contemplada neste 

termo. 

10.5.1.2. Entende-se por “Alteração de Velocidade” a mudança de velocidade do Link instalado e em 

uso, sem alteração de endereço ou local de instalação, podendo ser para maior ou menor velocidade 

em relação à velocidade em uso; 

10.5.1.3. Em caso de mudança de velocidade dos links instalados, a CONTRATADA poderá utilizar a 

mesma estrutura e equipamentos do link em uso (Modem, Roteador, cabeamento, cabos etc) desde 

que sejam esses equipamentos suportem a nova velocidade. 

10.5.1.4. Em caso de mudança de velocidade dos links instalados, o tempo de parada do link na 

velocidade em uso não poderá ser superior a 03 (três) horas, previamente agendadas com a 

CONTRATANTE; 

10.5.1.5. A alteração de velocidade acontecerá sempre de acordo com a viabilidade técnica da 

CONTRATADA; 

10.5.2. Mudança de Endereço 

10.5.2.1. A CONTRATADA deverá efetuar a ativação do serviço no novo endereço em até 30 dias 

corridos após a abertura do chamado pelo CONTRATANTE; 
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10.5.2.1.1. Em caso de eventual indisponibilidade técnica, a CONTRATADA terá o prazo de 03 

meses para adaptação de toda sua infraestrutura necessária para o atendimento do serviço objeto 

do presente, sem custos extras para a CONTRATANTE. 

10.5.2.2. O CONTRATANTE se reserva no direito de suspender ou prorrogar, em qualquer tempo, e 

sem custos extras, a data de ativação dos serviços no novo endereço, a fim de ajustar a melhor data 

para a mudança; 

10.5.2.3. Toda a mudança de endereço deverá ser previamente agendada com os servidores 

designados da CONTRATADA; 

10.6. DA INDISPONIBILIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS: 

10.6.1. Da indisponibilidade injustificada 

10.6.1.1. A indisponibilidade dos serviços superior a 30 (trinta) minutos acarretará no desconto 

sobre o valor da fatura. Estes serão maiores quanto maiores forem os prejuízos causados ao bom 

funcionamento das Unidades e aplicar-se-ão sobre o tempo de indisponibilidade. 

10.6.1.2. Serão considerados para efeito de ressarcimento ao eventual prejuízo causado, o índice 

de disponibilidade e o desconto calculado. Os cálculos desses parâmetros serão explicitados adiante. 

Efetuando-se os cálculos, aplicar-se-á uma tabela com descontos progressivos. 

10.6.2. Da indisponibilidade justificada 

10.6.2.1. A indisponibilidade justificada poderá ocorrer apenas nos seguintes casos:  

10.6.2.2. Manutenções realizadas sempre entre as 20h00min e 6h00min em dias úteis ou entre as 

6h00min e 20h00min em dias não úteis, desde que comunicada com antecedência mínima de 05 

(cinco) dias; 

10.6.2.3. Paradas acordadas;  

10.6.2.4. Motivos de força maior (acidentes, enchentes, terremotos, etc);  

10.6.2.5. Falta de Energia. 

10.7. DOS SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE PRAZOS 

10.7.1. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade sobre o Serviço de instalação, configuração e 

manutenção de todos os equipamentos para o correto funcionamento do link nos termos desse 

Termo de Referência; 

10.7.2. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade sobre Manutenção Corretiva com tempo de 

resposta previsto nas Classes do Acordo de Nível de Serviço. Entende-se por tempo de resposta 

como o prazo máximo para o deslocamento de técnico da contratada até o endereço associado à 

reclamação de suporte (se necessário o deslocamento) e, por tempo de solução como o prazo 

máximo para a resolução do problema em questão; 

10.7.3. Para cada problema constatado de indisponibilidade não programada do link de comunicação 

com a Internet, a CONTRATADA deverá apresentar relatório técnico apresentando as causas do 

problema, solução adotada e medidas para evitar a reincidência; 

10.7.4. O prazo de entrega do serviço esta definido nas Classes do Acordo de Nível de Serviço, 

contados em dias corridos a partir da assinatura do contrato. A entrega será considerada concluída, 

para efeito de cobrança quando: 
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o Executado o primeiro acesso ao sistema de acesso à Internet, com visualização de 

sites Web; 

o Realizado testes de conectividades que atenda os parâmetros técnicos estabelecidos 

nas Classes do Acordo de Nível de Serviço (SLA); 

 Os testes de conectividades serão realizados pelas equipes técnicas da 

CONTRATANTE e CONTRATADA; 

o Após os requisitos acima atendidos, deverá ser formalizada em documento a data 

efetiva de ativação do link para efeito de cobrança de fatura; 

10.7.5. Para atendimento das solicitações de alteração de endereço físico da unidade atendida, o 

prazo máximo de atendimento será de 30 (trinta) dias, salvos os casos onde for necessária a 

elaboração de projeto de última milha; 

10.7.6. Caso a entrega do acesso e a disponibilização do serviço não forem realizados nos prazos 

especificados, a CONTRATANTE aplicará multa conforme disposto no contrato; 

10.7.7. Interrupções programadas, para manutenção preventiva ou atualização dos recursos 

técnicos utilizados na prestação do serviço, deverão seguir os parâmetros das Classes do Acordo de 

Nível de Serviço (SLA); 

10.7.8. No caso de inoperância reincidente num período de até 03 (três) horas, contados a partir do 

estabelecimento do serviço, considerar-se-á como tempo de indisponibilidade do circuito, o tempo 

transcorrido desde o início da primeira inoperância até o final da última inoperância, quando o 

acesso à Internet estiver totalmente operacional. Neste caso, acarretará aplicação de multa 

conforme disposto no contrato; 

10.8. DO ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE 

10.8.1. Todas as informações obtidas dentro da execução contratual serão consideradas 

confidenciais e não poderão ser divulgadas pela CONTRATADA. 

10.8.2. Caso haja a necessidade de subcontratar EMPRESAS DE OUTRAS COMPANHIAS ou 

EMPRESAS TERCEIRIZADAS, a CONTRATADA poderá revelar informações confidenciais desde que os 

seus profissionais concordem em assumir compromisso em termos similares às disposições aqui 

tratadas.  

10.8.3. As obrigações acima com relação à confidencialidade sobreviverão ao término deste 

contrato. 

10.9. DOS ATRASOS DE INSTALAÇÃO/MUDANÇA DE ENDEREÇO: 

10.9.1. Caso os prazos estabelecidos neste Termo de Referência, de Instalação, Mudança de 

Endereço e de todas as tecnologias contidas não sejam cumpridos serão cobradas as seguintes 

Multas da Contratada sobre o valor do serviço em atraso: 

 

 Dias de Atrasos (DA)  Multas 

 1 <=DA<=15  5% + 1% ao Dia 
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 15 < DA ≤ 30  7% + 1% ao Dia 

 DA > 30   15% + 1% ao Dia  

 

10.10. DA FATURA: 

10.10.1. A entrega das faturas deverá obedecer aos seguintes critérios: 

10.10.2. O vencimento das faturas deverá ser todo o dia 20 do mês subsequente ao da prestação 

dos serviços, considerando que a mesma deverá ser entregue nas Unidades Administrativas 

competentes indicadas por cada participante deste Termo de Referência no primeiro dia útil do 

referido mês; 

10.10.3. As faturas deverão ser apresentadas da seguinte forma: 

10.10.3.1. Fatura física, agrupada, demonstrando o período de prestação dos serviços e o valor 

total, contendo código de barra para efeito de pagamento junto ao Banco, bem como o nome da 

comarca onde o serviço está instalado;  

10.10.3.2. Fatura em arquivo no formato FEBRABAN ou em arquivo em PDF, podendo ser enviado 

via e-mail; 

10.10.4. Deverá ser fornecido um telefone de contato, bem como o nome do consultor, onde serão 

esclarecidos as eventuais dúvidas referentes à fatura; 

10.10.5. A CONTRATADA deverá fornecer o detalhamento das faturas em formato de planilha excel 

(xls) para consultas pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, via e-mail, podendo ainda, ser 

ofertado pela Contratada outro recurso em que a Contratante possa efetuar a baixa de arquivos; 

10.10.6. Preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, seguro, impostos, 

taxas, frete, embalagens e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 

dos materiais desta Licitação. 

10.7. DA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS / RECEBIMENTO  

10.7.1. A execução dos serviços será iniciada em um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a 

assinatura do Contrato; 

10.7.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, sem prejuízo da aplicação de 

penalidades. 

10.7.3. Será de responsabilidade do Gestor de cada Unidade designar um servidor para acompanhar 

a execução dos serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes 

da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.  
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11.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Termo de Referência.  

11.3. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 

disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  

11.4. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 

CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência 

e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 

e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.  

11.5. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 

implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

11.6. A fiscalização do futuro Contrato ficará a cargo dos seguintes servidores: 

11.6.1. A Secretaria de Administração, que designa neste ato, o servidor Andrio Prestes 

Jasper, portador do RG nº. 18839592 SSP/MT, e do CPF nº. 023.384.761-82, matrícula 110142, 

residente a Rua Marcos, Quadra 78, Número 10, Bairro Nova Fronteira, Várzea Grande/MT. 

11.6.2. A Secretaria de Saúde que designa neste ato, o servidor Mario Marcio Corrijo, 

brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 858417 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº. 

545.684.411-53, email Mario.carrijo@hotmail.com, residente a Rua 03, Quadra 06, Casa 03, Bairro 

Julio Domingos de Campos, Várzea Grande/MT. 

11.6.3. A Procuradoria Geral do Município que designa neste ato, a servidora Jucerema Maria 

Cabral, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 359.084 SSP/MT, CPF nº 813.387.401-72, 

matrícula 24963. 

11.6.4. A Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana que designa neste ato, a 

servidora Simone de Oliveira Santana, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 104856-43 

SSP/MT, CPF nº 884.026.221-00, residente a Avenida Marechal Rondon, N. 300. 

11.6.5. A Secretaria de Defesa Social que designa neste ato, o servidor Roberto Augusto Dias, 

portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 1061192-4 SSP/MT, CPF nº 795.422.981-53, matrícula 

40105, residente a Avenida da Feb, n. 2.051, Loteamento Manga, Bairro Ponte Nova, Várzea 

Grande/MT. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

12.1. O contrato poderá ser alterado somente em um dos casos previstos no art. 65 da Lei 

8.666/93 e suas alterações, com as devidas justificativas e mediante interesse da CONTRATANTE.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO CONTRATUAL 

13.1. Este Contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, pelo Município ou bilateralmente, em 

atendimento à conveniência administrativa, conforme os casos previstos nos Artigos 77, 78 e 79 

da Lei nº. 8.666/93 e suas respectivas atualizações, podendo ser: 
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a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que, 

haja conveniência para a CONTRATANTE; 

b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 

Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nº. 8.666/93; 

c) Judicial - nos termos da Legislação Processual. 

13.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela Contratante, com as 

consequências previstas abaixo. 

Parágrafo Primeiro – A rescisão contratual poderá ser: 

A) Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93;  

b) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja 

culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente comprovados, quando os 

houver sofrido; 

c) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as consequências previstas no art. 

80, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/93. 

13.3. A CONTRATADA reconhece, expressamente, os direitos da Administração Pública, em caso de 

inexecução total ou parcial, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, 

nos termos do art. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

14.1. Comete infração nos termos da Lei nº 12.486, de 2013 aqueles que cometerem atos lesivos à 

administração pública, assim definidos, no tocante a licitações e contratos, a Contratada que: 

a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo de procedimento licitatório público; 

b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório 

público; 

c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo; 

d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública 

ou celebrar contrato administrativo;  

f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, 

no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; e  

g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 

administração pública.  

14.2. Nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o 

município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de 

referência e das demais penalidades legais, aquele que:  

g) Não assinar o Contrato ou retirar a Autorização de Fornecimento quando convocado dentro 

do prazo de validade de sua proposta; 
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h) Apresentar documentação falsa;  

i) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame; 

14.3. Com fundamento no art. 9º da Lei n. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, 

sem prejuízo, o Fornecedor ficará sujeito, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes 

penalidades: 

14.3.1. Advertência; 

14.3.1.1. A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes 

casos: 

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que 

não acarretem prejuízos para a Contratante, independentemente da aplicação de multa; 

b) Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, 

desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão 

temporária ou inidoneidade; 

c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos 

serviços da Contratante, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais 

grave; 

14.3.2. Multa; 

14.3.2.1. Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento 

convocatório ou no Contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL 

correspondente a: 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de fornecimento ou prestação 

de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

b) O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, 

a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, 

sem prejuízo das outras sanções cabíveis; e 5% pela inexecução parcial; 

d) 15% (quinze por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento/Empenho, pelo 

descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega; 

e) 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, não comparecendo à Prefeitura, o 

proponente convocado para a assinatura do contrato. 

14.3.2.2. A Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, previamente 

autorizado pela Contratante, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a 

ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente 

ajustado, respeitado o limite legal; 

14.3.2.3. A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança 

Administrativa ou Judicial; 

14.3.2.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou 

fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 
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14.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

14.3.3.1. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos 

inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo defesa 

prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação; 

14.3.3.2. A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

14.3.3.3. Por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

a) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado 

prejuízos para a Contratante; 

b) Execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados; 

14.3.3.4. Por 02 (dois) anos, nos seguintes casos: 

a) Não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados; 

b) Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz 

respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização; 

c) Prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste; 

d) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, 

ensejando a rescisão do contrato. 

14.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

14.3.4.1 Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sansão 

aplicada com base no inciso anterior. 

14.3.4.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública 

será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à Contratada nos casos a seguir 

indicados: 

a) Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer tributos; 

b) Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

c) Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão 

contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

g) Praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que 

evidenciem interesses escusos ou má-fé; 

h) Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 

i) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços 

objeto deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito. 
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Parágrafo Primeiro - Independentemente das sanções administrativas previstas neste Termo de 

Referência, a Contratada está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a 

inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante; 

Parágrafo Segundo - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 

prevê defesa previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista 

ao processo. 

14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666. 

14.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 

15.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e serão objeto de processo judicial na forma 

legalmente prevista sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ANTICORRUPÇÃO 

16.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer 

a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto 

por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, 

vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao 

objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, 

pelos prepostos e colaboradores. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

17.1. A contratada obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste Termo de 

Referencia que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1º, Artigo 65 

da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que 

resultante de acordo entre os celebrantes, nos termos do Parágrafo 2º, Inciso II do mesmo artigo, 

conforme redação introduzida pela Lei nº 9.648/98. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

18.1. O instrumento terá eficácia após publicação do extrato em Diário Oficial, em obediência ao 

disposto na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

19.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 

termo aditivo do presente contrato. 

II. Integra este Contrato o disposto no Pregão Eletrônico nº xx/201x, conforme descrito no Edital e 

seus Anexos e as propostas da contratada para cada item. 

III. É vedado caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação Financeira, sem prévia e 

expressa autorização da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

20.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Várzea Grande/MT como competente 

para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não 

puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 

forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do 

art. 60 da Lei 8.666 de 21/06/93. 

Várzea Grande/MT, xx de xxx de 201x. 

 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS 

 

NOME:.......................................................................................CPF:.................................. 

NOME:.......................................................................................CPF:.................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 ESTADO DE MATO GROSSO 

 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO 

 

  PROC. ADM. N. 396579/2016                                                                                 Pregão Eletrônico n. 89/2016 

 

 

Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051  

121 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 089/2016 

REGISTRO DE PREÇO 

 

O Município de Várzea Grande, por meio do Pregoeiro Oficial, designado pela portaria n. 004/2017, 

torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de 

PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, tendo como critério de julgamento o menor preço 

global, cujo objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE 

DADOS (ACESSO A INTERNET DEDICADO) NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE 

SUPORTE DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E AS DEMAIS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS 

ANEXOS, para atender as Secretarias e seus segmentos da Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande/MT. A realização está prevista para o dia 20 de Março de 2017, às 09h30min (horário 

Brasília-DF). O Edital completo está à disposição dos interessados, na Superintendência de Licitação, 

nos dias úteis das 12h00min às 18h00min, sito à avenida Castelo Branco, 2500 – Várzea 

Grande/MT, mediante recolhimento da taxa de R$ 0,13 por folha - não restituível e gratuitamente, 

no sitio: www.bllcompras.org.br.  

Várzea Grande-MT, 02 de Março de 2017. 

 

 

 

Pablo Gustavo Moraes Pereira 

Secretario Municipal de Administração 
 

http://www.bllcompras.org.br/

