
 EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2012

(Regida  pela  Lei  nº10.520,  de  17  de  julho  de  2002  e  subsidiariamente  pela  Lei  
nº8.666 de 21/06/93 (com as alterações da Lei nº8883/94 e da Lei nº9.648/98).

  Setor Interessado: Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde
Sec. Municipal de Gestão Pública
Av. América do Sul, Nº 2.500-S

  Tipo: Menor Preço Global
 Objeto: Contratação  de  pessoa  jurídica  para  fornecimento  de 

soluções  de  conectividade  e  Infraestrutura  para 
tecnologia da informação no Município de Lucas do Rio 
Verde - MT

 Regime de Execução:  Indireta

DO  RECEBIMENTO  DOS  ENVELOPES  DE  DOCUMENTAÇÃO  E  PROPOSTA  DE 
PREÇOS
Dia:16/07/2012
Hora:  Até às 13:15h – Entrega dos Envelopes    
Hora: 13:30 – Abertura dos envelopes
Local : Sala de Sessões da CPL – Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde

Os interessados deverão entregar no ato do credenciamento:

*  Documento  de  Credenciamento anexar  copia  da  Cédula  de  identidade  do 
credenciado(Anexo V);

 * Procuração (Anexo IX);

* Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação (Anexo VI);

* Termo de Opção conforme Lei Complementar 123/2006 (Anexo X), 

* Copia do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em  se  tratando  de  sociedades  comerciais  e,  no  caso  de  sociedade  por  ações,  
acompanhado de eleição de seus administradores ou Registro  comercial,  no caso de 
empresa individual; (a apresentação deste documento no credenciamento não exime dele 
estar  devidamente  juntado  aos  documentos  de  habilitação)  e  os  envelopes  de 
Documentação e Proposta ao(à) Pregoeiro(a) Oficial,   até às 13:15 (treze e quinze) ,  
havendo uma tolerância máxima de 10 (dez) minutos.

• A licitante que não apresentar o Documento de Credenciamento/Procuração 
ficará impedida de apresentar lances, não poderá manifestar-se durante a sessão e 
ficará impossibilitada de responder pela empresa, e interpor recurso em qualquer 
fase. Somente será aproveitada a sua proposta escrita.

Os interessados em participar deste certame deverão visitar os locais dos serviços para tomar 
conhecimento de aspectos peculiares da execução dos serviços,   entre os dias 28/06/2012 até o   
dia  13/07/2012,     ocasião  em  que   estará  disponível  um  servidor  do  Município  para  as   
apresentações.



2.1.1. Os interessados deverão agendar a visita no Departamento de TI , pelo fone  65 3549 
8300, com antecedência mínima de 24 horas.

Capítulo I - DO OBJETO

1.1 O presente certame visa a  contratação de  Contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento  de  soluções  de  conectividade  e  Infraestrutura  para  tecnologia  da 
informação no Município de Lucas do Rio Verde - MT
1.2 A descrição detalhada, contendo as especificações e características da contratação, 
está discriminada no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento Convocatório e 
deverão ser minuciosamente observadas pelas licitantes quando da elaboração de suas 
propostas.

Capítulo II – DAS  DOTAÇÔES ORÇAMENTÁRIAS

2.1.  As  despesas  decorrente  do  objeto  desta  licitação  correrá  à  conta  de  recursos 
específicos  consignados  no  Orçamento  desta  Prefeitura,  e  serão  empenhadas  nas 
rubricas:

Secretaria Municipal de Gestão Pública
• Dotação Orçamentária: 03.00100.04.126.0302.2218.33.90.39.00.00.999

Capítulo III - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que atendam às exigências 
e condições devidamente estabelecidas por este Edital;

3.2. É condição para a participação na presente licitação a apresentação pelas licitantes,  
até a data, horário e no local indicado no preâmbulo deste Instrumento Convocatório, os 
envelopes DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇOS (envelopes nº01) e DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO  (envelope  nº02),  separados,  não  transparentes  e  lacrados  que  serão 
identificados da seguinte forma:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2012 
Data e hora da abertura: 
Razão Social: ...........................................................
Endereço completo da licitante ..............................................
CNPJ.................................... INSC. EST..............................
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2012 
Data e hora da abertura: 
Razão Social........................................................



Endereço completo da licitante ............................................
CNPJ.................................... INSC. EST..............................
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
3.3 Para o caso da indicação acima referida apresentar-se incompleta ou com algum erro 
de transcrição nos envelopes, ou mesmo inversão dos envelopes (proposta no envelope 
de documentação ou vice-versa),  tais  fatos  não constituirão  motivo  para  exclusão da 
empresa do procedimento licitatório, desde que a incorreção apontada não cause dúvida 
ou não atrapalhe o andamento do processo;

3.4 Em nenhuma hipótese serão recebidos os envelopes contendo a proposta de preços e 
a documentação posteriormente ao prazo limite estabelecido neste Edital;

3.5. Não poderão participar:

a) Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

b) Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas perante a 
Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que tenham 
sido punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com este Município, desde 
que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo 
Órgão que o praticou;

c) Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução e 
liquidação;

d) Empresas que possuam entre seus sócios, servidor deste Município. 

3.6. A não observância das alíneas anteriores por parte da empresa ensejará as sanções 
e penalidades legais aplicáveis.

Capítulo IV - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

4.1. A convocação dos interessados dar-se-á através da publicação de aviso no jornal 
Oficial dos Municípios AMM e Jornal Diário de Cuiabá.  A disponibilização gratuita do 
Edital completo na Internet pode ser encontrada no site www.lucasdorioverde.mt.gov.br.

4.2. A sessão pública de realização do pregão será conduzida por servidor(a) 
designado(a) como Pregoeiro(a), que terá a atribuição de decidir sobre todos os atos 
relativos à licitação;

4.3. A disputa entre os interessados ocorrerá através das propostas escritas apresentadas 
e em lances verbais durante a fase adequada da sessão pública;

4.4. A manifestação da intenção de recorrer será feita no final da sessão, quando forem 
declarados os licitantes vencedores, devendo os interessados, através de seus 
representantes, registrarem em ata a síntese de suas razões;

4.5. Para ofertar propostas através de lances verbais, recorrer de decisão e contraditar, os 
interessados deverão credenciar (facultativo), junto ao (à) Pregoeiro(a), os respectivos 

http://www.lucasdorioverde.mt.gov.br/


representantes legais com poderes para praticar estes atos (Anexo V) e (anexo IX).

4.6. Caso o  interessado apresente representante legal, este deverá identificar-se e trazer 
ao(à)  Pregoeiro(a) um documento hábil a comprovar sua representação, que poderá ser 
a apresentação de procuração.

4.7. O representante legal, no ato da entrega dos envelopes, se solicitado, deverá exibir 
sua cédula de identidade ou qualquer outro documento oficial de identificação (com foto).

4.8. O não credenciamento de representante legal na sessão pública, ou a incorreção dos  
documentos de identificação apresentados não inabilita a licitante, mas inviabilizará a 
formulação de lances verbais e a manifestação de intenção de recorrer por parte do 
interessado, bem como de quaisquer atos relativos a presente licitação para o qual seja 
exigida a presença de representante legal da empresa;

4.9.  Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão declaração 
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e, entregarão os 
envelopes contendo a documentação exigida no certame e as propostas, podendo, para 
tanto, ser utilizado o modelo de declaração constante no Anexo VI.

Capítulo V - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

5.1. A(s) licitante (s) deverão apresentar  em envelopes separados, uma proposta de 
preços, em  uma  via,  digitalizada,  sem  cotações  alternativas,  emendas,  rasuras  ou 
entrelinhas;  suas folhas devem estar  devidamente rubricadas e a última assinada por 
pessoa legalmente habilitada com poderes para comprometer-se pela empresa licitante, 
dela devendo constar: 

a) Nome Completo, nº do CNPJ, endereço completo, número da conta, agência 
e respectiva instituição financeira da licitante e, se possuir, o número do telefone e 
fax;

b)Todos os documentos que integram a(s) proposta(s) da(s) licitante(s) deverão 
estar embalados em envelopes lacrados, não transparentes, denominados: 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS

c)  Descrição  do  serviço  ofertado,  com indicação  de  todas  as  especificações  e 
quantidades previstas no Anexo I deste Edital;

d)  Cotação  de  preço  Global  expresso  em  moeda  corrente  nacional,  em 
algarismos e por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência, desde que 
não prejudicial a Administração,  devendo também constar  o preço  unitário e total.

e) Nos preços deverão estar incluídos todas as despesas sobre o objeto licitado 
(impostos, taxas, seguros, transporte, frete, etc) ,  não cabendo ao proponente  a adição 
de nenhum valor após a abertura  do envelope proposta.

f) Validade mínima da proposta de 60 (sessenta) dias a contar da data de 
entrega dos envelopes de proposta e documentação, estipulada no preâmbulo deste 
Edital. O referido prazo ficará suspenso caso haja interposição de recursos;



5.2. Não será aceita oferta de produto com especificações que não se enquadrem nas 
indicadas no Termo de Referência deste Edital;

5.3.  A  não  indicação  dos  prazos  de  entrega  e  validade  exigidos  na  proposta  não 
desclassificará a licitante,  mas indicará que a mesma se compromete com os prazos 
estabelecidos neste Edital. 

Capítulo VI - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

6.1 – As empresas interessadas na presente licitação, para se habilitarem, deverão 
apresentar no ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos:

6.1.1 - Documentos relativos à habilitação jurídica

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
eleição de seus administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício;

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

e) Em se tratando de sociedades cooperativas, deverá ser apresentado, ainda: ato 
constitutivo em vigor devidamente registrado; registro na Organização das Cooperativas 
Brasileiras ou na entidade Estadual se houver (art. 107 da Lei nº 5.764/71) e ata da última 
assembleia geral convocada para eleição dos atuais dirigentes, devidamente registrada 
na Junta Comercial do Estado onde estiver localizada a sua sede;

f) Cópia da Cédula de identidade dos sócios administradores;
g) Certidão simplificada ou de inteiro teor expedida pela Junta Comercial. A validade 

da certidão é de 06 (seis) meses, contados a partir da data da sua expedição.
h)  No  ato  constitutivo  deverá  estar  contemplada,  dentre  os  objetivos  sociais,  a 

execução de atividades de natureza compatível ao objeto de licitação;

6.1. 2 - Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.
b)Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa 
da União e Certidão de Quitação de Tributos e contribuições Federais, salvo quando esta 
for unificada);
c)Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão referente ao ICMS/IPVA para 
participação  em  Licitações  Públicas  e Certidão  referente  à  Procuradoria  Geral  do 
Estado). Ressalvam-se  os  casos  de  unificação  de  certidão  por  força  de  legislação 
Estadual, quando será aceita a certidão unificada. 
d)Prova de regularidade com a Fazenda Municipal;
e)Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND-INSS) e Fundo de Garantia 



por Tempo de Serviço (CRF-FGTS).
f) Prova de Regularidade Trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 
CNDT), expedida   pela Justiça do Trabalho da Sede da licitante.(Lei nº 12.440/2011)   .  

6.1.3 – Documentos relativos à qualificação técnica

a) Comprovação de registro ou inscrição da pessoa jurídica na entidade profissional competente – 
DEVIDAMENTE  REGISTRADOS  NO  CONSELHO  REGIONAL  DE  ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA – CREA/CAU da região da empresa licitante, na forma da Lei 
5.194 de 24/12/66.

- Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado, em nome do Responsável Técnico habilitado e da empresa 
licitante, devidamente registrado em órgão competente (CREA), que comprove que tenha 
prestado fornecimento de material e serviços de Tecnologia da Informação e Comunica-
ção compatíveis com o objeto do presente edital, devendo constar a execução dos segu-
intes serviços:

- Instalação de pontos de rede lógica categoria 5 ou 6;
- Instalações elétricas sistemas de energia elétrica estabilizada;
- Instalação de sistemas de fibra óptica;
- Certificação de cabeamento estruturado;
- Certificação de Fibra Óptica;
- Infraestrutura para instalações.

Obs. Para fins de comprovação do profissional pertencente aos quadros da empre-
sa licitante será aceita a apresentação de cópia autenticada da folha de Livro de Registro  
de empregados e carteira de trabalho ou contrato social quando sócio/ ou contrato de 
prestação de serviços ou ainda termo de compromisso firmado pelo profissional.

Apresentação de ATESTADO DE VISITA TECNICA (ANEXO XI) do local onde será 
executado  os  serviços  e  de  que  tomou  conhecimento  de  todas  as  informações 
necessárias  ao  cumprimento  do  contrato.  Este  ATESTADO  será  expedido  pelo 
Departamento de Tecnologia da Informação (TI). 

6.1.4 - Documentação relativa à avaliação econômico-financeira

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da 
sede da pessoa jurídica.   (com prazo de expedição não superior a 90 (noventa) dias da 
data de abertura do envelope).

6.1.5 – Documento relativo ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º 
da Constituição Federal. 

a) A comprovação de que a atividade da empresa não contraria o retrocitado dispositivo  
constitucional, será feita através de Declaração (conforme ANEXO – VIII), sob as penas 
da Lei.   

6.1.6 – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, conforme modelo   ANEXO 
IV.



*  Os  documentos  necessários  à  habilitação  deverão  ser  apresentados  em 
fotocópias  verso  e  anverso  (quando  for  o  caso),  absolutamente  legíveis, 
autenticadas por cartório competente ou servidor público com poderes para tal, sob 
pena  de  inabilitação.  Não  serão  aceitas  fotocópias  efetuadas  em  aparelho  fac-
simile.

Capítulo VII – DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE

7.1. Nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as microempresas e 
empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição.

7.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o  
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério  
da  Administração  Pública,  para  a  regularização  da  documentação,  pagamento  ou 
parcelamento do débito,  e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara  
o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado.

7.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no item acima, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 e ss 
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para 
nova  sessão  pública  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de  classificação,  para 
contratação, ou revogar a licitação.

7.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  entendendo-se  por  empate  aquelas 
situações  em  que  as  propostas  apresentadas  pelas  microempresas  e  empresas  de 
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada  e  desde  que  a  melhor  oferta  inicial  não  seja  de  uma  microempresa  ou 
empresa de pequeno porte.

7.4. Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:

7.4.1. A microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  mais  bem classificada  poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

7.4.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma  do  subitem  anterior,  serão  convocadas  as  remanescentes  que  porventura  se 
enquadrem na hipótese do item 7.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito;

7.4.3.  No  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pelas  microempresas  e 
empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 7.3,  
será  realizado  sorteio  entre  elas  para  que  se  identifique  aquela  que  primeiro  poderá 
apresentar melhor oferta.



7.4.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

Capítulo VII I-DAS FASES DA SESSÃO PÚBLICA E PROCEDIMENTOS

81. PRIMEIRA FASE: ABERTURA DA SESSÃO

81.1 No dia e horário estabelecido neste Edital, o(a) Pregoeiro(a) Oficial fará a abertura 
da sessão, recebendo primeiramente da empresa interessada, ou de seu representante, o 
documento  para  credenciamento  (Anexo  V),  a  Procuração  (Anexo  IX), Declaração 
prevista no (Anexo VI) juntamente com os envelopes de proposta e habilitação. 

8.1.2.  As microempresas e as empresas de pequeno porte que quiserem usufruir  dos 
benefícios  concedidos  pela  Lei  Complementar  nº  123/2006  deverão  apresentar  a 
comprovação de Enquadramento ou Reenquadramento de ME e EPP – Anexo X.

81.3.  Não  será  admitida  a  atuação  de  um  representante  para  duas  ou  mais 
empresas. 

8.2. SEGUNDA FASE: ANÁLISE DAS PROPOSTAS E LANCES VERBAIS

8.2.1. Terminada a fase de credenciamento, o(a) Pregoeiro(a) passará para a abertura 
dos envelopes de  propostas de preços, com a finalidade de verificar se as propostas 
estão em conformidade com as exigências estabelecidas neste Edital, desclassificando 
aquelas que se encontrarem em desconformidade ou incompatíveis; 

8.2.2.  Após  a  análise  das  propostas  pelo(a)  Pregoeiro(a),  equipe  de  apoio,  os 
participantes,  através  de  seus  representantes,  darão  visto  em  todas  as  propostas 
apresentadas; 

8.2.3.  Em seguida,  passar-se-á  à  oferta  de  lances  verbais,  em valores  sucessivos  e 
decrescentes para o objeto a ser adquirido, considerando-se o   valor global.  

8.2.4. Poderão ofertar lances as licitantes detentoras das propostas classificadas  
com preços até 10 % (dez por cento) superiores ao preço do autor da oferta mais  
baixa, até a proclamação do vencedor;

8.2.4.1 – O preço a ser considerado, para fins de lance, será aquele relativo ao preço  
global da proposta.  

8.2.5.  Não  havendo  pelo  menos  três  ofertas  nas  condições  definidas  anteriormente, 
poderão  os  autores  das  melhores  propostas,  até  o  máximo de  03  (três),  incluindo  a 
primeira classificada, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos;

8.2.6. O(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma 
sequencial,  a  apresentar  lances verbais,  a  partir  do autor da proposta classificada de 
maior preço e os demais,  em ordem decrescente de valor.  Dos lances ofertados não 
caberá retratação; 

8.2.7.  A  desistência  da  apresentação  de  lance  verbal,  quando  convocado  pelo(a) 
Pregoeiro(a),  importará  na  perda do direito  de  apresentar  novos  lances verbais  e  na 



manutenção do último preço apresentado pela licitante;

8.2.8. Ofertados os lances verbais, o(a) Pregoeiro(a) solicitará a todas as licitantes que 
efetivaram lances a redução a termo dos últimos lances ofertados; 

8.2.9. O(a) Pregoeiro(a) poderá fixar em até 15 (quinze) minutos o tempo máximo para os 
lances verbais, devendo avisar aos licitantes quando decidir pela última rodada de lances 
que poderá,  inclusive, ocorrer antes do exaurimento do tempo máximo anteriormente 
estipulado;

8.2.10. Durante a etapa de lances verbais, o pregoeiro monitorará os preços ofertados, de 
modo a desclassificar propostas inexequíveis ou com preço excessivo.  

8.2.11. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a  
classificação  final  dar-se-á  pela  ordem crescente  dos  preços,  observando-se,  quando 
aplicável, a Lei Complementar nº 123/2006.

8.3. TERCEIRA FASE: HABILITAÇÃO 

8.3.1. Encerrada a fase de lance, o(a) Pregoeiro(a) procederá à abertura do invólucro 
contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, 
verificando a sua habilitação ou inabilitação; 

8.3.2. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da Lei  
Complementar  n.  123/2006,  possuir  alguma  restrição  na  documentação  referente  à 
regularidade  fiscal,  esta  deverá  ser  mencionada,  como  ressalva,  na  supracitada 
declaração;

8.3.3. Constatado o atendimento das exigências editalícias, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de 
recursos; 

8.3.3. A licitante vencedora, terá o prazo de 1 (um) dia útil a contar da convocação  para 
apresentar nova planilha com a recomposição dos preços apresentados na fase de lances 
em valores  unitários e totais de cada item;

8.3.4. Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, o(a) Pregoeiro(a) 
examinará a habilitação das licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação 
destas, na ordem de classificação,  até a apuração de uma proposta que atenda aos 
requisitos do Edital.

 Capítulo IV - DOS RECURSOS 

9.1. Os recursos somente serão recebidos após a Fase de Habilitação quando for(em) 
declarada(s)  a(s)  vencedora(s),  momento  que  qualquer  licitante  poderá  manifestar, 
imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 
3 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso (Memoriais), ficando as 
demais  licitantes  desde  logo  intimadas  para  apresentarem  contra  razões,  em  igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurado vista imediata aos autos;

9.2.  O  recurso  tempestivamente  interposto  terá  efeito  suspensivo  e  devolutivo 
exclusivamente  em  relação  ao  item  questionado  e  deverá  ser  dirigido  ao  Prefeito 



Municipal, cabendo ao mesmo apreciá-lo em 5 (cinco) dias úteis;

9.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 

9.4 - Os recursos administrativos deverão ser  protocolizados na Prefeitura Municipal de 
Lucas do Rio Verde no endereço preambular ao Prefeito Municipal, em sua via original, 
devidamente assinada por quem tenha poderes para tal, respeitados os prazos, formas e 
condições  em  qualquer  caso,  ficando  consignado  que  qualquer  outra  espécie  de 
protocolo, por qualquer outro meio não será recebido, não havendo qualquer validade o  
respectivo recurso.

9.5. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, inclusive em função da falta  
de representante credenciado, importará na decadência do direito de recurso em âmbito 
administrativo e consequente adjudicação do objeto da licitação, pelo(a) Pregoeiro(a),  à 
vencedora; 

9.6. Caso o recurso seja julgado improcedente, caberá ao Prefeito Municipal efetuar a 
adjudicação à licitante vencedora;

9.7.  Da  sessão  pública  de  realização  do  pregão  será  lavrada  ata  circunstanciada, 
assinada pelos representantes presentes, pelo(a) Pregoeiro(a) e pela Equipe de Apoio 
ao(à) Pregoeiro(a). 

Capítulo  X - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO

101.  No  julgamento  dos  documentos  observar-se-á  as  previsões  legais  e  editalícias, 
sendo  inabilitadas  as  empresas  que  apresentarem  documentação  fora  do  prazo  de 
validade, ou deixarem de apresentar qualquer documento exigido neste Edital;

10.2. Serão inabilitadas as licitantes ou desclassificadas as propostas que deixarem de 
atender às exigências deste Edital;

10.3. Os preços serão analisados conforme o Capítulo XI deste Edital.

10.4. As propostas serão classificadas conforme o critério do menor preço, apresentado 
em  proposta  ou  lance  verbal,  sendo  considerada  vencedora  a  licitante  que 
apresentar/ofertar  lance,  como  sendo  o  de  menor  preço,  e  ainda,  estiver  com  sua 
documentação válida, satisfazendo os termos deste Edital e Anexos;

10.5.  No  caso  de  igualdade  do  preço  ofertado  entre  duas  ou  mais  propostas,  o(a) 
Pregoeiro(a)  Oficial  efetuará  sorteio  na  própria  sessão  pública,  da  qual  participarão 
apenas as empresas empatadas, para definição da ordem de lances verbais;

10.6. Não será motivo de desclassificação, se a licitante não informar em sua proposta, 
telefone ou fax, dados bancários, dados do representante legal ou os prazos, devendo 
o(a) Pregoeiro(a) Oficial solicitar ao representante legal do interessado a complementação 
das informações;

10.7.  A não  indicação  dos  prazos  exigidos  na  proposta  indicará  que  a  licitante  se 
compromete com os prazos estabelecidos neste Edital;

10.8. O(a) Pregoeiro(a) Oficial, verificando a necessidade de maiores informações, no que 



pertinente  à  documentação e às  propostas  apresentadas,  aplicará  subsidiariamente  o 
disposto no § 3º, do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, podendo suspender a sessão a qualquer  
momento para realização de diligências;

10.9. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior,  será lavrada ata circunstanciada 
narrando todos os fatos, ficando em poder da Comissão de Apoio ao(à) Pregoeiro(a), 
todos os envelopes, devidamente rubricados e vistados pelos membros da Comissão, 
Pregoeiro(a) e licitantes presentes, até a resolução do ocorrido, oportunidade em que será 
oficiado às mesmas a data para prosseguimento do certame;

10.10.  Não  serão  levadas  em  consideração,  para  efeitos  de  julgamento,  quaisquer  
vantagens oferecidas na proposta que não se enquadrem nas especificações exigidas 
neste Edital e Anexos;

10.11. O(a) Pregoeiro(a) Oficial  poderá desconsiderar erros meramente formais, desde 
que não resultem na necessidade de acostamento de novo(s) documento(s),  tanto na 
fase de habilitação, como na de análise das propostas de preços.  

Capítulo XI - DOS PREÇOS

11.1.  Os  preços  serão  considerados  no  seu valor  global,  expressos  em  moeda 
corrente nacional, devendo especificar os valores unitários e totais, bem como a 
proposta deverá contemplar o valor total na forma deste edital;

11.2. Não serão aceitos preços cujos valores sejam inexequíveis ou excessivos, sendo 
entendido como com estes últimos os que forem superiores ao preço médio daqueles 
praticados pelo mercado.

Capítulo XII - DO REAJUSTE

12.1.  Os  preços  dos  serviços  apresentados  nas  propostas  serão  permanentes  e 
irreajustáveis de acordo com a legislação vigente.

12.2.  Os  preços  inicialmente  cotados  são  fixos  e  irreajustáveis,  podendo  ser  objeto 
revisão, de ofício ou a pedido, caso haja motivo relevante, tal como variação substancial  
do  custo  da  prestação  do  serviço,  devidamente  justificado  e  demonstrado  pela 
Contratada;

12.3.  Somente  haverá  revisão  de  valor  quando  o  reajuste  for  notório  e  de  amplo 
conhecimento da sociedade;

12.4. O reajuste será promovido levando-se em conta apenas o saldo não consumido, e 
não servirá, em hipótese alguma para ampliação de margem de lucro.

12.5.  Tais recomposições poderão ser espontaneamente ofertadas pelo fornecedor  ou 
requeridas pelo município.

Capítulo XIII - DA ADJUDICAÇÃO

13.1. O objeto da presente licitação será adjudicado a um  licitante, atendendo a todas as 
condições expressas neste Edital e seus anexos, que for(em) declarada(s) vencedora(s)  
do(s)itens(s), de acordo com os critérios de julgamento e habilitação;



13.2.  A licitante  vencedora  deverá  apresentar  nova planilha com a recomposição dos 
preços ofertados na fase de lances verbais.

Capítulo XIV - DO PAGAMENTO

14.1.  A empresa licitante deverá apresentar juntamente com as mercadorias as notas 
fiscais correspondentes ao fornecimento dos serviços, devidamente processadas em duas 
vias,  com  todos  os  campos  preenchidos,  sem  rasuras  e  devidamente  atestada  pelo 
servidor designado pela Administração, devendo ainda estar acompanhada das cópias 
das Ordens de Fornecimento autorizadas pela Secretaria solicitante.

14.2.  Para  fazer  jus  ao  pagamento,  a  licitante  vencedora  deverá  comprovar  sua 
adimplência com a Seguridade Social (CND); com o FGTS (CRF). Caso a empresa seja 
optante pelo SIMPLES, deverá apresentar,  também, cópia do “Termo de Opção”  pelo 
recolhimento de imposto naquela modalidade;

14.3-  O  pagamento  das  notas  fiscais  apresentadas  e  devidamente  atestadas  será 
efetuado através de Ordem Bancária,  no  prazo máximo de 08 (oito)  dias  a  partir  do 
recebimento  e  atestação  das  referidas  notas  fiscais  pelo  servidor  designado  pela 
Administração para a fiscalização do contrato, condicionadas a liberação de recursos por  
parte do convenente do Convênio; 

14.4. Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, será devolvida à licitante vencedora para 
retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado neste Edital, os dias que 
se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação;

14.5.  Nenhum  pagamento  será  efetuado  enquanto  pendente  de  liquidação  qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem 
que isso gere direito de atualização monetária.

Capítulo XV - DA VIGÊNCIA 

15.1.  O contrato a ser assinado com a licitante vencedora terá vigência por 06 (seis) 
meses  a  partir  da  publicação  do  extrato  do  contrato,  sendo  que  o  fornecimento  e  a 
execução dos serviços deverá seguir o Cronograma constante no anexo II. 

Capítulo XVI - DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
16.1. Uma vez notificada de que o Município efetivará a contratação, a licitante vencedora 
deverá comparecer nos 2 (dois) dias úteis seguintes à notificação, para assinar o contrato 
e retirar a Nota de Empenho, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no Capítulo XVIII deste certame. Recebida a Nota de Empenho, a 
empresa vencedora do certame obriga-se a:

a) Recebida a Ordem de Serviço, iniciar a execução dos serviços de acordo com os 
prazos definidos neste contrato, no projeto, memorial descritivo e no cronograma físico e 
financeiro;

b) Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as prescrições e critérios 
técnicos vigentes;

c) Observar e cumprir as normas, recomendações, e a orientações da ABNT - Associação 



Brasileira de Normas Técnicas;

d)  Responsabilizar-se  por  dispêndios  resultante  de  impostos,  taxas,  regulamentos  e 
posturas Municipais, Estaduais e Federais, atuais ou não, sem qualquer direito regressivo 
em relação a Contratante;

e) Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -  
CREA -  MT,  e  outros  órgãos,  este  contrato  conforme  determina  a  Lei  nº   5.194  de 
21.12.66,  resolução  do  CONFEA nº  104  de  22.05.70,  bem  como  junto  ao  Instituto 
Nacional de Seguridade Social – INSS, devendo apresentar os comprovantes ao Fiscal  
designado pelo Contratante;

f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em 
parte, os serviços que se verificarem defeituosos ou incorretos, resultantes da execução 
da obra;

g) Ao término dos serviços diários, deixar os locais sempre limpos e desimpedidos na 
medida do possível;

h)  Responder  civil  e  criminalmente,  conforme o  caso concreto,  por  danos que vier  a 
causar a terceiros na execução da obra objeto desta licitação, sejam eles de natureza 
materiais  ou  morais,  independentemente  de  terem ocorrido  por  omissão,  negligência, 
imperícia ou dolo;

i) Manter a frente da execução dos serviços, profissionais qualificados apresentados na 
fase de habilitação ou outros previamente autorizados pela Contratante e pessoal auxiliar 
disponíveis para sua normal e correta execução;

j) Cumprir os prazos estipulados no contrato e no cronograma físico e financeiro;

k)  Não  promover  nenhuma  alteração  no  projeto,  ou  nos  serviços,  equipamento  e 
profissionais, sem que haja expressa autorização da Administração por meio dos seus 
fiscais ou de pessoas com poder para decisão, conforme o caso;

l) Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor contratual corrigido.

m)  manter  todos  as  condições  de  habilitação  durante  toda  vigência  do  contrato, 
especialmente no que diz respeito à regularidade para  com a seguridade social – INSS e 
FGTS.

n) Disponibilizar número de telefone móvel e fixo que possibilite contato imediato entre a 
Contratante e o preposto da Contratada, de forma permanente, no período não abrangido 



pela jornada de trabalho da equipe residente, incluindo dias não úteis, para atendimento 
de situações de emergência.

o) Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho emitidas pelo  
Ministério do Trabalho e Emprego e outros órgãos competentes. 

p) Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI`s, conforme 
constatada a sua necessidade.

q) Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem funcional, 
constatada durante a execução dos serviços, cujo saneamento dependa de autorização 
para execução ou de providências por parte do Contratante, especialmente se representar 
risco para o patrimônio público ou privado.

u)  Designar  preposto,  aceito  pela  Administração,  para  representá-la  na  execução  do 
contrato, no local de prestação dos serviços, e instruí-lo quanto à necessidade de acatar  
as orientações da Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, 
conforme art. 68 da Lei n.º 8.666/93. 

v) Substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pela 
Contratante  e  independentemente  de  qualquer  justificativa  por  parte  desta,  qualquer 
profissional  integrante  das  equipes  de  trabalho  cuja  atuação,  permanência  e/ou 
comportamento  sejam  julgados  inadequados,  prejudiciais,  inconvenientes  ou 
insatisfatórios  à  disciplina  da  Contratante  ou  ao  interesse  do  Serviço  Público  e  de 
terceiros eventualmente prejudicados.

x)  Caso  a  Contratada  necessite  substituir  qualquer  responsável  técnico,  deverá 
apresentar proposta de substituição de profissional para aprovação da Contratante, que 
será  feita  por  escrito,  fundamentada  e  instruída  com  as  provas  necessárias  à 
comprovação  da  situação  que  se  apresentar.  Concomitantemente,  deverá  ser 
apresentada proposta para aprovação de novo profissional, que deverá ter experiência 
equivalente ou superior, devidamente comprovada pelo seu acervo técnico.

z) Empregar boa técnica e fornecer materiais de primeira qualidade para execução dos 
serviços;

a.1) Executar os serviços em total conformidade com o memorial descritivo;

Capítulo XVII - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

17.1 Uma vez firmada a contratação, o Município se obriga a:

a)  Convocar  a  licitante  vencedora,  em  conformidade  com  o  art.  64  da  Lei  nº 
8.666/93, para retirar a Nota de Empenho, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da 
notificação;



b)  Fornecer  à  licitante,  todas  as  informações  relacionadas  com  o  objeto  do 
presente Edital, bem como os materiais necessários a sua completa execução;

c) Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o 
cumprimento do contrato a ser assinado com a licitante vencedora, anotando em registro  
próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu 
critério, exijam medidas corretivas por parte da licitante vencedora;

d) Efetuar o pagamento à licitante vencedora,  na forma e prazos estabelecidos 
neste Edital  e Contrato a ser  firmado entre as partes,  procedendo-se à retenção dos 
tributos devidos, consoante a legislação vigente;

e)  Zelar  para  que  sejam  cumpridas  as  obrigações  assumidas  pela  licitante 
vencedora, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;

Capítulo XVIII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. De conformidade com o art. 86, da Lei n.º 8666/93, atualizada, o atraso injustificado 
na entrega dos produtos sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa de até 2% 
(dois por cento), do valor da aquisição, até 30 (trinta) dias, após este prazo será cobrado  
juro de 1% (um por cento) ao mês;

18.1.2  A multa  prevista  no  item 18.1  será  descontada dos créditos  que a  contratada 
possuir  com o  Município,  e  poderá  cumular  com as  demais  sanções  administrativas, 
inclusive com a multa prevista no item 18.2, alínea “b”;
      
18.2. Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, atualizada, pela inexecução total ou parcial 
da  entrega  do  objeto  adquirido,  a  Administração  poderá  aplicar  à(s)  vencedora(s),  
mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios - AMM, as seguintes penalidades:

a) advertência por escrito;

b) aplicação de multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor total da contratação 
efetuada, pela inexecução das obrigações constantes deste Instrumento;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o Município, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração  de  inidoneidade  para  licitar  junto  à  Administração  Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante  a  própria  autoridade que aplicou a  penalidade,  de acordo com o 
inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93;

18.3. Se a contratada não proceder o recolhimento da multa no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado 
dos créditos que a contratada possuir com este,  e, se estes não forem suficientes, o valor 
que sobejar será encaminhado para execução pela Assessoria Jurídica.

18.3.1.  Em se  tratando  de  adjudicatária  que  não  comparecer  para  retirar  a  Nota  de 
Empenho,  o  valor  da  multa  não  recolhido  será  encaminhado  para  execução  pela 
Assessoria Jurídica;
 



18.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou 
nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior,  
dentro do mesmo prazo.

Capítulo XIX– CONDIÇÕES DE ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO

19.1-  Os  serviços  ofertados  licitados  serão  avaliados  em  relação  à  conformidade, 
especificação, bem como qualidade e quantidade, de acordo com o edital  e proposta;  
após, a Nota Fiscal será atestada e encaminhada para pagamento.

19.2 – O recebimento se fará conforme previsto no art. 73, II, da Lei 8.666/93.

19.2.1 Após ter sido emitido o Recebimento Provisório, deve ser dado início ao período de 
Garantia e de Operação Assistida que se estenderá por 15 (quinze) dias. Durante a fase 
de Operação Assistida, deve haver, por parte da CONTRATADA, assistência técnica aos 
setores de operação. Nesta fase a CONTRATADA deve elaborar relatórios semanais de 
intervenção das equipes de manutenção, objetivando fornecer dados para avaliação do 
desempenho do Sistema. Para tanto, a CONTRATADA deve prever um engenheiro e/ou 
técnico de nível superior para ficar à disposição da CONTRATANTE durante o período de 
Operação Assistida, orientando quer a operação quer a manutenção.

19.2.2  No  caso  da  Solução  não  apresentar  resultados  satisfatórios  nos  testes  de 
operação, a Contratada deverá providenciar o atendimento pendente, caso contrário os 
testes de operação não serão considerados aceitos e não será recebido o serviço.

Capítulo XX - DA FISCALIZAÇÃO
20.1. O Município promoverá, através do servidor a ser designado pela Administração, o 
acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  produtos  entregues,  que  anotará  em  registro  
próprio  as  ocorrências  e  falhas  detectadas  na  sua  execução  e  comunicará  à(s) 
empresa(s) fornecedora(s) dos produtos os fatos que, ao seu critério, exigirem medidas 
corretivas por parte da mesma. 

Capítulo XXI- DA RESCISÃO
21.1. A inexecução total ou parcial dos serviços a ser contratado, o Município assegurará 
o  direito  de  rescisão  nos  termos  do  art.  77  a  80  da  Lei  nº  8.666/93,  assegurado  o 
contraditório e a ampla defesa, sempre mediante notificação por escrito;

21.2. A rescisão do Contrato, nos termos do art. 79 da Lei nº 8.666/93, poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE 
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art . 78 da Lei nº 8.666/93;

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo processo, 
desde que haja conveniência para a Administração;

c) judicial, nos termos da legislação.



Capítulo XXII- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

22.1. Qualquer pessoa poderá questionar, solicitar informações ou impugnar este Edital 
de Pregão, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão 
pública  de  Pregão,  devendo  o  Município,  através  do(a)  Pregoeiro(a)  Oficial,  julgar  e 
responder sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. As impugnações deverão 
ser  protocolizados na  Prefeitura  Municipal  de  Lucas  do  Rio  Verde  no  endereço 
preambular,  em sua via original, devidamente assinada por quem tenha poderes para tal,  
respeitados os prazos, formas e condições em qualquer caso, ficando consignado que 
qualquer outra espécie de protocolo,  por qualquer  outro meio não será recebido,  não 
havendo qualquer validade a  respectiva  impugnação.

Capítulo XXIII - DAS CONDIÇÕES GERAIS
23.1.  As  empresas  licitantes  são  responsáveis  pela  fidelidade  e  legitimidade  das 
informações, dos documentos e propostas apresentados em qualquer época ou fase da 
licitação;

23.2. Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer licitante, ou o mesmo 
tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou 
estiver  em regime de falência,  este  fica  desde já  impedido de participar  da  presente 
licitação;

23.3.  A apresentação da proposta de preços corresponderá  à indicação por  parte  do 
licitante de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, 
eximindo assim o(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio do disposto no art. 97 da Lei 
8666/93;

23.4.  A  presente  licitação  poderá  ser  revogada  por  razões  de  interesse  público 
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em 
parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, com a devida justificação;

23.5. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação 
de documentos relativos ao presente certame;
23.6. A licitante vencedora fica obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas quantidades dos produtos, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, na forma do artigo 65, § 1º, da  
Lei nº 8.666/93;

23.7. Realizado o procedimento licitatório, com a observação de todas as formalidades 
legais, o resultado será comunicado aos licitantes na própria sessão de julgamento e,  
caso  não  houver  interposição  de  recurso,  será  efetuada  a  adjudicação  pelo(a)  
Pregoeiro(a) e submetidos ao Prefeito Municipal para homologação do certame;
23.8..  A  Equipe  de  Apoio  ao(à)  Pregoeiro(a)  dirimirá  as  dúvidas  concernentes  às 
especificações técnicas e demais esclarecimentos acerca do objeto desta licitação, desde 
que arguidas por escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura 
dos envelopes;
23.9. As informações poderão ser solicitadas via fac-símile, estando o(a) Pregoeiro(a) e 



Equipe de Apoio disponível  para atendimento de segunda a sexta-feira,  das 09:00 às 
11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, na  sede da Prefeitura Municipal, sito na Av.  
América do Sul, nº 2.500 S, Lot. Parque dos Buritis, Fone/fax 065 3549 8300.
23.10. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
1) Anexo I – Termo de Referência/Memorial Descritivo; 
2) Anexo II – Cronograma de Entrega e Pagamento;
3) Anexo III – Modelo de Proposta de Preços; 
4) Anexo IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 
5) Anexo V - Modelo de Termo de Credenciamento; 
6) Anexo VI – Modelo de Declaração de Cumprimento com os Requisitos de Habilitação; 
7) Anexo VII - Minuta do Contrato; 
8) Anexo VIII - Modelo de Declaração nos termos do inciso XXXIII, art. 7º da Constituição 
Federal;  
9) Anexo IX – Modelo de Procuração;  
10)  Anexo  X-  Modelo  de  Requerimento  de  Benefício  de  tratamento  diferenciado  de 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
11)  Anexo XI - Atestado de visitação ao local da prestação dos serviços.

Capítulo XXIV. DO FORO E DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente licitação,  
fica eleito o Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja.

Lucas do Rio Verde - MT,  29  de junho de 2012.

 Jessica Regina Wohlemberg
Pregoeira

Sirlei Amaro da Silva
Equipe de Apoio

Karine Paula Bianchi 
Equipe de Apoio

Juliana Tirloni Pinto
Equipe de Apoio



ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA/ MEMORIAL DESCRITIVO 

Pregão para futuras aquisições  de Soluções de Conectividade e Infraestrutura para Tecnologia da 
Informação no Município de Lucas do Rio Verde/MT.

OBJETO:
Implantação de Soluções de Conectividade e Infraestrutura para Tecnologia da Informação no Município de 
Lucas do Rio Verde/MT.

LOCAL DE FORNECIMENTO:
Nas unidades de operacionais e repartições Públicas  na cidade de Lucas do Rio Verde/MT.

JUSTIFICATIVA:
Tal contração justifica-se pela necessidade de ampliação e adequação da infraestrutura e conectividade para  
continuidade  da  modernização  da  rede  para  tráfego  de  dados,  voz  e  imagens  em  todas  as  unidades 
operacionais e repartições Públicas da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT.

OBJETIVOS GERAIS:

Ampliação  e  universalização  do  acesso  aos  serviços  oferecidos  pela  moderna  gestão  pública  municipal  
através do acesso à intranet e internet, possibilitando a integração das unidades de saúde, educação e demais  
órgãos no município de Lucas do Rio Verde.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Continuidade na Modernização da Gestão Pública: inclusão de novas repartições a rede metropolitana da 
Prefeitura;
Prover internet em escolas, postos de saúde e demais órgãos públicos;
Criação de infraestrutura para VoIP e câmeras de vigilância na recepção das unidades públicas;
Melhoria na qualidade da prestação dos diversos serviços oferecidos pela prefeitura a população;
Desenvolvimento tecnológico, cultural, econômico e comercial do município;
Possibilitar o aumento da segurança das unidades através de vídeo monitoramento interno;
Fomento à educação continuada pela criação de novos pontos de acesso;
NORMAS
Todos  os  serviços,  procedimentos,  instrumental,  ferramental  e  materiais  aplicados  deverão  atender 
rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, o Código de Defesa do Consumidor, as Normas de Segurança 
e Medicina do Trabalho, e normas internacionais ANSI/TIA/EIA, e em especial:
ANSI/TIA/EIA - 568B - Commercial Building Telecommunications Wiring;
ANSI/TIA/EIA-569A - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces;
ANSI/TIA/EIA - 606 - Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial 
Buildings;
ANSI/TIA/EIA-607  -  Commercial  Buildings  Grounding  and  Bounding  Requirements  for 
Telecommunications.  Esta  norma  recomenda  como  primeira  opção  as  regulamentações  locais  em 
sobreposição à mesma, no caso as normas da ABNT;
ABNT NBR 14103:2005 -Cabo Óptico  dielétrico para aplicação enterrada
ABNT NBR 14433:2000  -Conectores  montados  em cordões  ou  cabos  de  fibras  ópticas  e  adaptadores  
Especificação ABNT NBR 14566:2004 -Cabo óptico dielétrico para aplicação subterrânea em duto e aérea 
espinado



ABNT NBR 14771 :2001 -Cabo óptico interne -Especificação ABNT NBR 14772:2006 -Cabo 6ptico de 
terminação  -Especificação  ABNT NBR 14773:2001  -Cabo  optico  dielétrico  protegido  contra  ataque  de  
roedores para aplicação em linhas de dutos –Especificação.
ABNT  –  NBR  14565/2007  -  Procedimento  básico  para  elaboração  de  projetos  de  cabeamento  de 
telecomunicações para rede interna estruturada
ABNT – NBR 5410 - Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão.
NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTERIO DO TRABALHO EMPREGO E CIDADANIA, 
em especial as NR 10 e NR 6.
NBR 13570 - Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público
NBR 5413 - Iluminação de Interiores
NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada –  
Padronização
NBR 14039 - 2005 - Instalações elétricas em media tensão
NBR 5419 - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas

CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA REDE LOCAL
Compreende os serviços de implantação de uma rede local executada com cabos UTP categoria 5e. Toda a 
rede de cabeação será iniciada no rack de 8 a 12Ux19”x550mm modelo parede com tamanho adequado ao 
numero de pontos (numero de patch pannel, guia cabo, régua de tomadas, nobreak e acessórios)  e que 
abrigará os equipamentos ativos e passivos de rede e terminado em um conector RJ45 Fêmea da mesma  
categoria  acoplado  aos  espelhos/Caixas  do  sistema  de  infraestrutura.  Toda  a  cabeação  deverá  estar  
acomodada  dentro  das  respectivas  tubulações  (eletrodutos).  Deverá  ser  previsto  os  patch  cables  para  
ativação do usuário. Quando existir outros rack´s na unidade, e mesmo assim for instalado um novo rack 
para os equipamentos desta solução, deverá ser previsto e executado a devida interligação entre esses rack
´s.

Os  serviços  deverão  ser  executados  de  forma  a  garantir  alta  performance  de  dados,  voz  e  imagem,  
obedecendo as normas Brasileiras e  ANSI/TIA/EIA 568, categoria 5e. Todos os equipamentos aplicados ao 
canal  devem seguir  esta  especificação tais  como:  Patch Panel,  Patch Cord,  Cabos UTP,  Conector  RJ45  
Fêmea e Patch Pannel. Todos os materiais que compõem o canal devem ser do mesmo fabricante.
Para identificação das portas no patch panel será utilizada a seguinte nomenclatura:
PT-YY-ZZZ, onde YY o Concentrador de pontos, e ZZZ o numero seqüencial da porta do patch Panel.
Cada ponto deverá iniciar em um Painel Distribuidor (patch panel) e terminar em um conector CM8V. Para a  
manobra e conexão com o Switch deverão ser utilizados cordões Extra-Flexíveis RJ-45/RJ-45 com 1,5m 
(patch Cord), e para a conexão do ponto com o equipamento deverão ser utilizados cordões Extra-Flexíveis  
RJ-45/RJ-45 com 2,5m (line Cord)
Deverá ser apresentado catálogo para comprovação das especificações técnicas de todos os produtos acima 
relacionados,  e  devem atender  aos  requisitos  do caderno de especificações  técnicas  para  instalações  de  
lógica.
Deverá ser efetuado teste de certificação de conformidade de 100% do cabeamento UTP de acordo com 
norma NBR14565/2007, EIA/TIA 568. Os testes deverão ser aplicados na modalidade Channel, incluindo 
patch cords, line cords e cabeamento horizontal.
Deverão ser testados pelo menos os seguintes parâmetros:
Near-End-Crosstalk;
Atenuação;
Comprimento;
Impedância;
Teste contra polaridade reversa;
Teste contra a transposição de fios;
Testes contra a presença de tensão AC e/ou DC;



Teste contra fios abertos;
Teste contra curtos;
Resistência a loop;
Capacitância.

Para  cada segmento medido deverá ser  fornecido relatório detalhado em arquivo no formato PDF,  com 
respectivos  parâmetros  de  medição  e  identificação do  ponto.  Antes  de  iniciar  a  certificação dos pontos  
lógicos  deverá  ser  realizado  teste  físico  para  verificação  da  inversão  de  pares;  de  curto-circuito  e  de  
continuidade.

INFRA-ESTRUTURA
Os serviços de infra estrutura incluem a montagem dos dutos que acomodarão todo o cabeamento da rede de 
dados/voz e elétrica. Este sistema será composto basicamente por eletrodutos metálicos ou de PVC e seus  
acessórios  (Curvas,  luvas,  Box  reto,  abraçadeiras,  bucha/parafuso,  condulete,  espelhos  diversos,  etc),  
eletrocalhas, perfilados e seus acessórios. Os dutos deverão ser dimensionados com expansão futura de pelo 
menos 25% do atual, respeitando a norma brasileira quanto a 40% de ocupação da infraestrutura.
Os eletrodutos deverão ser de PVC rígido roscável instalados sobre o forro e/ou aparente.  Toda rede de 
eletrodutos e  caixas  de passagens deverão estar  obrigatoriamente  alinhadas e niveladas com as paredes, 
colunas ou forros dos ambientes do prédio, formando angulos de 90º. Nos desvios ou mudanças de direção 
de eletrodutos deverão ser utilizados sempre curvas e/ou caixas / conduletes.

ARMÁRIOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Os rack’s (ou armário de telecomunicações – AT) deverão ser montados nos ambientes para concentração de  
todos  os  pontos  de  lógica  (dados  e  voz),  bem  como  abrigar  todos  os  equipamentos  ativos  de  rede,  
equipamentos e terminadores de backbone metálico ou óptico e possibilitar  as ligações cruzadas com o  
backbone de voz.

LINK FIBRA ÓPTICA
O link de Fibra Óptica Indoor/Outdoor deverá interligar dois ou mais armários de telecomunicação formando 
o backbone. Deverá ser usado o cabo de fibra óptica tipo tight com fibra multímodo com núcleo/casca de  
50/125µm de 4 fibras ou tubo loose geleado protegido contra umidade com 04 fibras para cabo externo.
Cada extremidade deverá receber um DIO com os respectivos kit´s de acomodação / emenda. A emenda 
entre o cabo de fibra óptica e o pig-tail deverá ser feito pelo processo de fusão e a perda emenda não deverá  
ser superior a 0,3 dB (a ser comprovado pelo relatório de teste do OTDR).
Os conectores do DIO devem ser do tipo LC, e deverão ser fornecidos os cordões do tipo LC/LC com 
polimento SPC para cada par de FO em ambas extremidades..
Os cabos ópticos em trecho horizontal deverão ser acomodados em tubulações ou  eletrocalhas e em trecho  
vertical dever ser lançado dentro dos eletrodutos.
Especial  atenção deverá  ser  dada ao raio de curvatura  (mínimo de 15 vezes  o diâmetro do cabo)  e  ao  
tracionamento (máximo de 100 kgf) durante o lançamento.
As fibras devem ser lançadas na topologia estrela e deverá suportar redes Gigabit Ethernet 1000BaseSX/LX.
Deverão ser efetuados testes de certificação do cabeamento óptico incluindo, no mínimo, os seguintes testes:
Integridade do link;
Atenuação de cabos e conectores;
Testes de continuidade;
Testes de atenuação máxima para comprimento de onda de 850nm;
Testes de atenuação máxima para comprimento de onda de 1300nm;
Deverá ser  fornecido também,  um relatório detalhado,  impresso e  em arquivo,  para  cada um dos links  



testados.

CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA
Deverá ser efetuado teste de certificação de conformidade com Categoria do cabeamento UTP de acordo 
com norma EIA/TIA 568B. Os testes deverão ser aplicados na modalidade Channel, incluindo patch cords,  
line cords e cabeamento horizontal. O cabeamento da Rede deverá suportar comunicação de dados à pelo 
menos 100Mbits/s ou 1000Mbits/s.
Deverão ser testados pelo menos os seguintes parâmetros:
Near-End-Crosstalk;
Atenuação;
Comprimento;
Impedância;
Teste contra polaridade reversa;
Teste contra a transposição de fios;
Testes contra a presença de tensão AC e/ou DC;
Teste contra fios abertos;
Teste contra curtos;
Resistência a loop;
Capacitância.

Para  cada segmento medido deverá ser  fornecido relatório detalhado em arquivo no formato PDF,  com 
respectivos  parâmetros  de  medição  e  identificação do  ponto.  Antes  de  iniciar  a  certificação dos pontos  
lógicos  deverá  ser  realizado  teste  físico  para  verificação  da  inversão  de  pares;  de  curto-circuito  e  de  
continuidade.
TOMADA ELÉTRICA PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Os serviços deverão ser executados de forma a garantir o bom funcionamento da solução, obedecendo as  
normas brasileiras de instalações elétricas. Considerar queda de tensão parcial para circuitos de tomadas 3%.
Todos os conduites, inclusive os eletrodutos, perfilados e eletrocalhas deverão ser instalados com cuidado, de 
modo a se evitar morsas reduzam os seus diâmetros ou secções, quando cortados à serra, terão suas bordas  
limitadas para remover as rebarbas. As emendas serão feitas com conexões adequadas.
Não se fará emprego de curvas maiores que 90º, em cada trecho de canalização, entre as derivações só 
poderão, no máximo, ser empregadas 2 curvas de 90º.
As ligações dos eletrodutos com a caixa de passagem serão feitas com arruelas pelo lado externo e bucha 
pelo lado interno.
Após a instalação dos eletrodutos, eles devem ser tampados, nas caixas, com papelão ou estopa.
Antes da enfiação, deve-se passar uma bucha de estopa através dos eletrodutos e dutos de alumínio, para se  
retirar à umidade e outra qualquer sujeira.
Os cabos dos circuitos somente deverão ser enfiados após estar totalmente concluída a estrutura física das 
instalações elétricas.
Cada equipamento ou ponto de consumo deverá ser constituído por uma tomada (NBR14136/2002) para 127 
V ou 220V.  A tomada deverá ser fornecida com suporte e moldura de acabamento.
As tomadas deverão ser agrupadas a novos circuitos elétricos com potencia máxima de 1200W. de acordo 
com as recomendações da NBR 5410. Caso seja necessário deverão ser lançados novos circuitos, tantos  
quantos forem necessários, lançados a partir do quadro destinado a esse fim.

Para o cálculo do dimensionamento dos circuitos deverão ser consideradas as seguintes potências:
Tomada de uso comum = 100VA
Tomada para computadores = 300VA
Tomadas para impressoras = 600VA



Tomadas de uso específicos deverão seguir a potencia indicada no equipamento. Os circuitos deverão ser 
constituídos de cabos de cobre  com isolação 750V, disjuntores,  conjunto de tomada,  suporte,  espelho e  
acessórios.
Os disjuntores de proteção deverão ser  construídos em caixa moldada em resina termoplástica injetada, 
composto por  câmera de extinção de arco,  bobina de disparo magnético,  elemento bimetálico,  terminal  
superior  e  inferior  com bornes  apropriados  para  conexão  de  cabos  ou  terminais,  contato  fixo  e  móvel 
confeccionados  em prata  tungstênio  e  mecanismo  de  disparo  independente,  que  permite  a  abertura  do 
disjuntor, mesmo com a alavanca travada na posição ligado.
Deverão atender as normas NBR IEC 60898 / NBR IEC60947-2 / IEC 898 e IEC 947-2.

Para as unidades do interior deverão ser computados os custos de deslocamento em item separado.

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 

Cabo Utp 4 Pares Categoria 5e
O Cabo de uso interno deverá exceder os requisitos Standards de UTP de 24 AWG 4 pares, certificados  
UL/NEC CM, com capa de PVC e de configuração geométrica circular. O cabo deve ter sido verificado por 
laboratórios independentes (UL ou ETL) que asseguram que são obedecidos os requisitos Categoria 5e da  
EIA/TIA, deve ser homologado pela ANATEL.  Deverá exceder os requisitos standards de performance para  
Cat.5e da norma TIA/EIA-568-B. Deverão garantir sua aplicação para tráfego de voz, dados e imagem e 
sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantir  
suporte às aplicações como,  Vídeo analógico e digital  e Voz sobre IP (VoIP) analógico e digital  e para  
cabeamento primário e secundário entre os painéis de distribuição (Patch Panels) ou conectores nas áreas de 
trabalho, em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para  
garantia de suporte às aplicações futuras.
Características elétricas e performance testada em freqüências de até 100 Mhz;
Possuir certificação de performance elétrica e flamabilidade pela UL ou ETL conforme especificações da  
norma ANSI/TIA/EIA-568B;
Marcação seqüencial métrica regressiva de 305m a zero em metros;
Possuir identificação nas veias brancas dos pares correspondente a cada par;
Deverá  ser  apresentado  através  de  desenhos  técnicos,  testes  das  principais  características  elétricas  em 
transmissões  de  altas  velocidades  (valores  típicos)  de  ATENUAÇÃO  (dB/100m),  NEXT  (dB), 
PSNEXT(dB),ELFEXT(dB), PSELFEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para freqüências de 1 a  100MHz.
Cabo par trançado, UTP (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre  
sólido, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama na cor Azul;
Possuir classe de flamabilidade CM, com o correspondente da entidade Certificadora (UL) impressa na capa;
Possuir, impresso na capa externa do cabo, a marca do fabricante e sua respectiva categoria (Category 5e);
Deverá ser apresentada certificação ISO 9001 e ISO 14000 do fabricante do produto;
O fabricante  deverá  apresentar  a  UL do produto  ou  comprovar  através  da  internet  (site)  imprimindo  e  
informando neste o endereço completo (link) da página que mostre o código do produto do fabricante com o  
número da UL;
As comprovações técnicas deverão ser apresentadas em catálogos, desenhos técnicos ou em páginas (sites)  
da internet, oficiais do fabricante que produz o cabo. Caso essa seja extraída da internet, essa deverá conter o  
URL(endereço da internet) para pesquisa on-line da respectiva documentação. 

Patch panel 24 portas categoria 5e com 1U de altura.
Deve possuir painel frontal em aço 1,5mm de espessura e partes plásticas em material termoplástico de alto  
impacto não propagante à chama e largura padrão de 19 polegadas, conforme requisitos da ANSI/TIA/EIA-
310D”; 



Deve possuir 24 portas com conectores de 8 vias do tipo padrão RJ45 fêmea categoria 5E na parte frontal  
com um circuito impresso para cada porta (para garantir performance elétrica uniforme para cada porta) e 
terminações 110 nos conectores IDC (parte traseira);
Os conectores IDC com características elétricas e mecânicas mínimas compatíveis com os padrões para  
categoria 5E;
Deve possuir local para ícone de identificação (ANSI EIA/TIA 606-A);
Ser  configurado em forma de módulos,  sendo que,  um módulo deverá  conter 06 (seis)  portas,  além de  
possibilitar a substituição de 01 (uma) porta de cada vez e não todo o painel ou módulo;
Deverá vir acompanhadas de suporte traseiro para a correta conectorização dos pares;
Deverá obrigatoriamente possuir Certificação UL. Comprovar via Catálogo e/ou site de internet.
O fabricante deverá possuir certificação ISO 9001;
Deverá atender FCC part 68.5 (EMI – Indução Eletromagnética);
Deverá vir junto com o Patch Panel um aliviador de tensão em policarbonato transparente, este deverá ser  
encaixado  na  traseira  do  conector  tipo  IDC,  possibilitando  uma  resistência  maior  na  sua  terminação  / 
conectorização;
Na  parte  traseira  deverá  ter  uma  etiqueta  para  cada  porta  colada  ente  os  contatos  IDC  contendo  as  
codificações de cores para possibilitar a terminação T-568-A e T-568-B (universal),  nesta mesma deverá 
constar o código de comercialização do fabricante do produto para fácil identificação após sua instalação em 
um eventual problema de qualidade, e conter escrito Categoria 5e.
Deverá ser apresentado certificação ISO 9001 e ISO 14000 do fabricante do produto;
O fabricante deverá apresentar a UL ou ETL do produto;
As comprovações técnicas deverão ser apresentadas em catálogos, desenhos técnicos ou em páginas (sites)  
da internet, oficiais do fabricante que produz o Patch Panel Caso essa seja extraída da internet, essa deverá 
conter o URL(endereço da internet) para pesquisa on-line da respectiva documentação.

Patch cord categoria 5e.
Todos os Patch Cord de uso interno deverão exceder os requisitos Standards de performance para Cat.5e da  
norma TIA/EIA-568-B.2. Deverão garantir sua aplicação para tráfego de voz, dados e imagem e sistemas que 
requeiram grande  margem de  segurança  sobre  as  especificações  normalizadas  para  garantir  suporte  às 
aplicações, Vídeo analógico e digital e Voz sobre IP (VoIP) analógico e digital. Previstos para cabeamento  
horizontal  ou  secundário,  em  ponto  de  acesso  à  área  de  trabalho  para  interligação  do  hardware  de 
comunicação do usuário às tomadas de conexão da rede e também nas salas de telecomunicações,  para  
manobras entre os painéis de distribuição ( patch panels) e os equipamentos ativos da rede ( hubs, switches, 
etc.).
Características elétricas e performance testadas em freqüências de até 250 MHz;
Deverão ser confeccionados e testados em fábrica;
Montagem deve obedecer ao padrão de pinagem T568B
Deve possuir certificado de homologação ANATEL;
O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, UTP (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4  
pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em 
PVC  classe  CM  não  propagante  a  chama,  conectorizados  à  RJ-45  macho  Categoria  5e  nas  duas 
extremidades;
Os conectores RJ-45 macho, devem atender às especificações para Categoria 5e, consistirão de uma carcaça 
em policarbonato transparente, deverão ser banhados com um mínimo de 50 micro polegadas de ouro na área  
do contato, sobre um banho-baixo mínimo de 100 micro polegadas de níquel e os contatos devem ser de  
cobre berilium  estanhado, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo
Possuir classe de flamabilidade impressa na capa;
Apresentar  Certificação ETL ou UL em conformidade com a norma ANSI EIA/TIA 568B.2-1 (stranded 
cable) ;
Deve ter disponibilidade pelo fabricante em pelo menos 9 cores, prevendo futuras necessidades e atendendo  



às especificações da ANSI EIA/TIA 606-A;
Os  conectores  RJ-45  macho  devem possuir  protetores  sobre  os  conectores  (Boots)  na  cor  do  cabo  ou 
transparentes, para evitar desconexões acidentais;
Deverá ter uma etiqueta colada no cabo contendo o código de comercialização do fabricante do produto;
Possuir impresso na capa do cabo a marca do fabricante e sua respectiva categoria, número da UL e o  
numero de homologação da ANATEL;
Deverá ser apresentado certificação ISO 9001 e ISO 14000 do fabricante do produto;
O fabricante deverá oferecer uma garantia do produto por no mínimo 20 (vinte)  anos contra defeito de 
fabricação;
As comprovações técnicas deverão ser apresentadas em catálogos, desenhos técnicos ou em páginas (sites)  
da internet, oficiais do fabricante que produz o Patch Cord. Caso essa seja extraída da internet, essa deverá  
conter o URL (endereço da internet) para pesquisa on-line da respectiva documentação.

Conector RJ45 fêmea categoria 5e.
Os  conectores,  padrão  fêmea,  deverão  possuir  contatos  tipo  IDC  na  parte  traseira  com  características 
elétricas e mecânica mínimas compatíveis com os padrões para categoria 5E;
Os conectores, padrão fêmea, devem ser constituídos de 8 vias na parte frontal, categoria 5E, seguindo o 
padrão  de  pinagem T568A da  norma EIA/TIA 568B.2 ,  deverão  ter  seus  contatos  revestidos  com uma  
camada  banhada a  ouro,  de  no mínimo,  50  micropolegadas  de espessura  sobre  uma área  de solda  150 
micropolegadas de estanho, sobre um banho-baixo de no mínimo 50 micropolegadas de níquel;
Deverá vir acompanhado de um aliviador de tensão transparente de policarbonato que possua um pequeno 
guia para o cabo, este deverá ser encaixado na traseira do conector tipo IDC, possibilitando uma resistência 
maior na sua terminação; 
Deverá obrigatoriamente possuir Certificação UL.  (UL 94 V-0) Comprovar via Catálogo ou site oficial do 
fabricante.
O fabricante deverá possuir certificação ISO 9001.
As comprovações técnicas deverão ser apresentadas em catálogos, desenhos técnicos ou em páginas (sites)  
da internet, oficiais do fabricante que produz o conector. Caso essa seja extraída da internet, essa deverá  
conter o URL (endereço da internet) para pesquisa on-line da respectiva documentação.

Rack’s.
O Gabinete para acondicionamento de equipamentos e acessórios padrão 19" , fechado e possuir porta com 
fechadura,  limitando  o  acesso  ao  seu  interior  somente  a  pessoas  autorizadas.  É  instalado  na  parede,  
economizando área útil do piso. 
Fornecimento Padrão: Porta frontal com estrutura em aço SAE 1010 de 1,2mm e visor em chapa de PS fumê 
e 2,0mm, com fechadura. Estrutura em aço SAE 1010 de 1,5mm. Laterais removíveis em aço SAE 1010 de 
0,75mm, fixadas através de parafusos. Um plano de fixação em aço SAE 1010 de 1,5mm perfurado para 
fixação  de  porca-gaiola.  Venezianas  de  ventilação  nas  laterais.  Ajuste  de  profundidade  do  plano  de  
montagem. Abertura inferior para entrada de cabos. Pintura em Epoxi bege texturizado

Guia de cabo horizontal.
Deverá possuir largura padrão 19” e altura mínima de 1,75”;

Distribuidores ópticos para circuitos de backbone de dados bandejas de fibra óptica.
Para rede de dados deverão ser instalados em racks para a terminação de cabos ópticos. Todas as fibras  
devem ser devidamente acomodados em Distribuidores Internos Ópticos (DIO).
Cada equipamento de borda nos distribuidores de piso deverão receber 01 link óptico.
Os distribuidores ópticos deverão ser padrão 19” em chapa de aço, pintura em epóxi de alta resistência na cor  
preta e com 1U de altura. Os modelos devem apresentar funcionalidade tanto para a terminação direta ou 
fusão de pig-tail.



Ter a capacidade de gerenciar até 72 fibras por conectorização ou até 48 fibras por fusão, por sendo capaz de  
aceitar até 03 conjunto de Adaptadores  do tipo SC, MT-RJ ou LC.
Este  deverá  ser  capacidade  de  aceitar  3  Adaptadores  com acopladores  fêmea/fêmea  montados  ou   24 
acopladores fêmea/fêmea individuais.
Deverá ter uma tampa frontal metálica protegendo o acesso as conexões dos Cordões Óptico nos acopladores  
sem ter a necessidade de abria o DIO para manobras.   
O DIO deverá ter trilho deslizante para facilitar o acesso e a integridade física das fusões ou conectorizações.
É responsável por acomodar e proteger as conectorizações ou emendas ópticas por fusão de transição entre o 
cabo óptico e os Pig Tails.
Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos  
(EIA - 569) – Compostos de adaptadores ópticos e extensões ópticas ( pig tails).
Fornecidos com todos os acessórios auxiliares necessários à instalação como: bandeja, protetores de emenda, 
braçadeiras e parafusos de fixação.

Cabo óptico multímodo indoor/outdoor.
Cabo óptico tipo tight multímodo 50/125um;
Deverá apresentar atenuação máxima de 3,5dB/Km em 850nm e 1,5dB/Km em 1300nm;
Deverá possuir revestimento primário em acrilato e o revestimento secundário em termoplástico resistente a  
propagação de chamas;
Deverá possuir elemento de tração composto de feixe de aramida;
Deve possuir certificado de homologação ANATEL.

Cabo Óptico Multímodo Auto sustentado

Cabo óptico Auto sustentado para instalação em vãos de ate 80m, elemento de sustentação dielétrico, núcleo  
seco, revestimento externo em termoplástico retardante a chama.

Cabo óptico multímodo anti-roedor.
Cabo  óptico  tecnologia  tubo  loose  geleado  protegido  contra  umidade  com  04  fibras  tipo  multímodo 
50/125um.
Deverá apresentar atenuação máxima de 3,5dB/Km em 850nm e 1,5dB/Km em 1300nm;
As unidades básicas são reunidas concentricamente ao redor do elemento central,  com passos e sentidos 
adequados, formando o núcleo.
Proteção metálica de aço corrugado aplicada sobre o núcleo do cabo destinado a proteger o cabo contra o  
ataque de roedores.

Patch cord óptico multimodo.
Os Patch cords ópticos devem ser fornecidos para interligar os equipamentos aos cassetes;
Os patch cords devem ser de duas fibras, do tipo tight-buffered 50/125um;
Deverá ser montado em laboratório em ambiente controlado;
Ter tamanho de 3,0m;
Possuir conector SC, MT-RJ ou LC em ambas as extremidades;

Eletroduto Flexível.
Deverá ser fabricado com PEAD (Polietileno de Alta Densidade);
Deverá ser resistente a compressão, impacto, abrasão e variações de temperatura;

Eletroduto PVC Rígido.
Serão rígidos, de cloreto de polivinil não plastificado (PVC), auto-extinguível, rosqueáveis, conforme NBR 
6150.



Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com espessura da “Classe A“.
Para desvios de trajetória só será permitido o uso de curvas, ficando terminantemente proibido submeter o 
eletroduto a aquecimento.
Os eletrodutos devem ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades. As extremidades dos  
eletrodutos,  quando  não  roscadas  diretamente  em  caixas  ou  conexões  com  rosca  fêmea  própria  ou  
limitadores tipo batente devem ter obrigatoriamente buchas e arruela fundido ou zamack.
O fornecimento deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como luvas, curvas, conector  
tipo box, entre outros, acessórios de fixação e sustentação dos eletrodutos fixados em piso, parede e laje.

Condutores de distribuição dos circuitos.
Cabo de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 4 e 5 de encordoamento (NBR NM-280),  
isolamento à base composto de PVC (policloreto de vinila), antichama, classe térmica 70ºC
Serão utilizados na distribuição de circuitos terminais, em ambientes onde a distribuição dos circuitos seja 
feita por meio de condutos fechados (eletrodutos). Método de instalar nº 7 referência B1 da NBR 5410/2004
Normas utilizadas
NBR NM 247-3 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V.
NBR-6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.
NBR-6812 - Queima vertical – fogueira.
NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos – Especificação.
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Fita isolante Plástica.
Cor : preta.
Dorso : filme de PVC.
Adesivo : à base de resina e borracha.
Flamabilidade : auto extinguível.
Espessura nominal : 0,180 mm.
Adesão ao aço : 2,70 N/cm mínimo.
Adesão ao dorso : 1,90 N/cm mínimo.
Resistência à tração : 30,90 N/cm mínimo.
Alongamento : 200 % mínimo.
Tensão Disruptiva : 9,00 KV mínimo.
Resistência : 50000 mΩ mínimo.
Embalagem : rolos de 19 mm x 20 metros
Fita isolante Autofusão
Cor : preta.
Dorso : filme de PVC.
Adesivo : à base de borracha etileno-propileno (EPR).
Flamabilidade : auto extinguível.
Espessura nominal : 0,76 mm.
Resistência à tração : 250 / 1,7 (Psi / mPa).
Alongamento : 800 % mínimo.
Rigidez dielétrica (MV/m) 31,5
Resistência à isolação (MΩ) 10.000.000
Classe de Temperatura 90ºC em regime contínuo e 130ºC em regime de Emergência
Embalagem : rolos de 19 mm x 10 metros



Distribuição dos circuitos.

Os terminais de conexão para condutores elétricos (cabos flexíveis), de bitolas entre 1,0mm² e 16 mm², serão  
constituídos de um pino tubular, tipo ilhós, de cobre de alta condutividade, estanhado e isolado com luvas de 
polipropileno. Serão instalados, por meio de ferramenta mecânica apropriada (alicate) do tipo compressão.  
Para casos específicos, onde o terminal do equipamento não permita a utilização de terminal tipo tubular,  
poderá ser empregado terminal tubular com um furo para o contato principal.
Aplicação:  alimentadores  e  circuitos  terminais  derivados  de  dispositivos  de  manobra  e  proteção  cujos  
terminais, inferior e superior sejam adequados a sua utilização.

Tomada elétrica
Tipo 2P+T (Novo padrão Brasileiro de tomadas), capacidade de 10A, Suportar tensão de trabalho de até  
250V.

Disjuntores monopolar 6 a 63A
Tensão máxima de emprego nominal Ue > 250 Vca 
Número de pólos : 1 a 3 polos 
Curvas de disparo magnético: B e C 
Conformidade com as normas: ABNT NBR NM 60898 (3 kA 380/220Vca) e ABNT NBR IEC 60947-2 (4,5 
kA 380/220Vca) 
Certificação INMETRO

Resumo dos Serviços:

Item Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

1.01 pt

Ponto de cabeamento estruturado rede local Cate-
goria 5E, com infraestrutura e acessórios necessá-
rios 200

1.02 pt
Ponto de cabeamento estruturado rede local Cate-
goria 5E, em infraestrutura existente 20

1.03 gl

Armário de telecomunicação para distribuição de 
ate 24 pontos, padrão 19" e profundidade mínima 
d e 560mm, com painel de conexão, guia cabo e 
painel frontal e acessórios. 5

1.06 gl

Armário de telecomunicação para distribuição de 
ate 48 pontos, padrão 19" e profundidade mínima 
d e 560mm com painéis de conexão, guias cabo, 
painel frontal e acessórios. 3

1.05 pt

Ponto  elétrico  com infraestrutura,  tomada  2P+T, 
com 3 cabos de 2,5mm², disjuntor termomagnéti-
co monopolar 10 A a 20A e acessórios 50

1.06 m
Link Fibra óptica 4FO MM, 50/125nm Indoor/Out-
door 40

1.07 m
Link Fibra óptica 4FO MM, 50/125nm Auto- usten-
tado para vãos de ate 80 metros 200

1.08 pt Certificação de ponto lógico Categoria 5E 80
1.09 km Deslocamento para as unidades do interior 180



A N E X O - II

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PAGAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE – MT

OBJETO:   Contratação  de  pessoa  jurídica  para  fornecimento  de  soluções  de 
conectividade e Infra – estrutura para tecnologia da informação no Município de 
Lucas do Rio Verde - MT

O prazo total para execução dos serviços será de até 06(seis) meses, sendo que os serviços deverão ser  
realizados mediante a solicitação do Município de Lucas do Rio Verde, devendo ser atendida da seguinte  
forma:

Até 20 Pontos Até 15 dias para execução

Até 50 pontos  Até 20 dias  para execução

Até 100 pontos  Até 30 dias  para execução

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira



ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2012

PROPOSTA DE PREÇOS 

Sessão Pública: 16/07/2012, às 13:30 (treze  horas e trinta minutos).
Local:   Paço Municipal - Sala de Sessões da CPL - Av. América do Sul, Nº 2500-S, Lot. 
Parque dos Buritis, Lucas do Rio Verde - MT

OBJETO:   Contratação  de  pessoa  jurídica  para  fornecimento  de  soluções  de 
conectividade e Infra – estrutura para tecnologia da informação no Município de 
Lucas do Rio Verde - MT

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE
 Nome Completo:

CPF: RG:

Endereço:
Bairro: Cidade:
CEP: E-MAIL:
Telefone: Fax:
Banco: Conta Bancária ( Pessoa Jurídica):
Nome e nº da Agência:

                                                              LOTE 01 – único 
Item Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

1.01 pt

Ponto de cabeamento estruturado rede local Cate-
goria 5E, com infraestrutura e acessórios necessári-
os 200

1.02 pt
Ponto de cabeamento estruturado rede local Cate-
goria 5E, em infraestrutura existente 20

1.03 gl

Armário  de  telecomunicação  para  distribuição  de 
ate 24 pontos, padrão 19" e profundidade mínima d 
e 560mm, com painel de conexão, guia cabo e pai-
nel frontal e acessórios. 5

1.06 gl

Armário  de  telecomunicação  para  distribuição  de 
ate 48 pontos, padrão 19" e profundidade mínima d 
e 560mm com painéis de conexão, guias cabo, pai-
nel frontal e acessórios. 3

1.05 pt

Ponto  elétrico  com  infraestrutura,  tomada  2P+T, 
com 3 cabos de 2,5mm², disjuntor termomagnético 
monopolar 10 A a 20A e acessórios 50

1.06 m
Link Fibra óptica 4FO MM, 50/125nm Indoor/Out-
door 40



1.07 m
Link Fibra óptica 4FO MM, 50/125nm Auto sustenta-
do para vãos de ate 80 metros 200

1.08 pt Certificação de ponto lógico Categoria 5E 80
1.09 km Deslocamento para as unidades do interior 180

VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL POR EXTENSO: R$ 

*   A empresa .................................................. declara que estão inclusas no valor cotado 
todas as despesas  sobre o objeto licitado ( impostos, taxas, seguros, transportes ......).

* Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

* Prazo de entrega:................................ 

* Forma de Pagamento: ........................

Declaramos que examinamos,  conhecemos e nos submetemos a todas as condições 
contidas no Edital  deste Pregão,  bem como verificamos todas as especificações nele 
contidas,  não  havendo  qualquer  discrepância  entre  quaisquer  informações  e/ou 
documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam 
de  qualquer  forma  influir  nos  custos,  assim  como  de  qualquer  despesa  relativa  à 
realização integral de seu objeto, assumindo total  responsabilidade pelas informações, 
erros ou omissões existentes nesta proposta.

Declaramos,  ainda,  que  estão  incluídos  no  preço  proposto  todas  as  despesas 
relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos 
trabalhistas,  previdenciários,  sociais,  fiscais  e  comerciais,  gastos  com  transportes, 
prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal.

Local e data

_________________________________________
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável

(Papel Timbrado da empresa)



ANEXO IV
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2012

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

A..................................................................................(razão  social  da  empresa), 
CNPJ  n.º............................................,  localizada 
à .....................................................................,  declara,  em conformidade com o art.  32, 
parágrafo 2º da Lei nº8.666/93, que não existem fatos supervenientes a esta licitação que 
sejam impeditivos de sua habilitação para este certame licitatório no Município de Lucas 
do Rio Verde – Estado de Mato Grosso – Pregão Presencial  Nº 125/2012.

Local e data,

  _________________________________________________
     (assinatura e identificação do responsável pela empresa) 



( Papel Timbrado da empresa)

ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2012

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Através  do  presente,  credenciamos  o(a)  Sr.
(a).........................................................................., portador(a) do RG n.º..........................e 
do CPF n.º.............................., a participar da licitação instaurada pelo Município de Lucas 
do Rio Verde – Estado de Mato Grosso, na modalidade Pregão Presencial  n.º 125/2012, 
na  qualidade  de  representante  legal,  outorgando-lhe  poderes  para  pronunciar-se  em 
nome da empresa........................................, bem como formular propostas, ofertar lances 
verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes 
ao certame.

................., ......... de ...................   de 2012.

_______________________________
    Diretor ou Representante Legal

 

( ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE FORA  DO ENVELOPE)



(Papel Timbrado da Empresa)  

ANEXO VI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2012

Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação.

A..............................................................................................(razão  social  da  empresa), 

CNPJ  Nº...........................,  localizada  à  ...................................................................., 

declara, em conformidade com a Lei nº 10.520/02, que cumpre  todos os requisitos para 

habilitação para este certame licitatório no Município de Lucas do Rio Verde – Estado de 

Mato Grosso – Pregão  Presencial nº 125/2012.

................., ......... de ...................   de 2012.

_______________________________
    Diretor ou Representante Legal

(Este documento deverá ser entregue fora do envelope)



ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO Nº     /2012

Contrato de prestação de serviços que celebram o 
Município  de  Lucas  do  Rio  Verde 
e ...........................................................

Pelo presente instrumento, compareceram, de um lado, o MUNICÍPIO DE LUCAS 
DO RIO VERDE, pessoa jurídica de direito público interno, situado na Av. America do Sul ,  
nº 2500 S, Parque dos Buritis, Lucas do Rio Verde - MT, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 
24.772.246/0001-40, doravante designado simplesmente  CONTRATANTE, representada 
neste  ato  por  seu  Prefeito  Municipal,  Sr.  MARINO JOSE FRANZ,  brasileiro,  casado, 
portador do RG nº __________SSP/_____e do CPF nº ________________,  e, do outro 
lado,  a  empresa  ...........................,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  .............................  e 
inscrição estadual n.º .............................., com sede na .............................. nº ................, 
Bairro  ......................................,    em  ............................,   doravante  designada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor(a) ..................., ................, ...............,  
...................,  portador(a)   do RG nº ........... SSP/..... e do CPF nº .....................,  resolvem 
celebrar o presente Contrato   para Contratação de pessoa jurídica para fornecimento 
de soluções de conectividade e Infra – estrutura para tecnologia da informação no 
Município de Lucas do Rio Verde - MT com fulcro na Lei do Pregão n.º 10.520, de 17 de 
julho de 2.002 e subsidiariamente pela Lei nº8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada 
pelas Leis nºs.  8.883/94 e 9.648/98, e de acordo com o que consta no Procedimento 
Administrativo  Pregão  Presencial  nº  0125/2012,  mediante  as  seguintes  cláusulas  e 
condições:

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a   Contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento  de  soluções  de  conectividade  e  Infraestrutura  para  tecnologia  da 
informação  no  Município  de  Lucas  do  Rio  Verde  -  MT, conforme  especificações 
constantes no termo de referência - Anexo I 

1.2  -  O  fornecimento  do  objeto  deste  Contrato,  obedecerá  ao  estipulado  neste 
instrumento, bem como às disposições constantes dos documentos adiante enumerados, 
que, independentemente de transcrição, fazem parte complementar deste contrato:

Edital de Pregão nº 125/2012
Termo de Referência
Proposta da CONTRATADA, com os documentos que a integram, constante no 

Procedimento Administrativo Pregão nº 125/2012

1.3 – A finalidade da prestação dos serviços é o fomento ao desenvolvimento tecnológico 
das políticas públicas municipais.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

2.1  -  O  objeto  deste  contrato  será  executado  em  regime  de  execução  indireta  -  
empreitada por preço global.

2.2 - A CONTRATADA deverá efetuar a prestação dos serviços contratados na forma do 
disposto no Termo de Referência e demais disposições contratuais.



 CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1 - Os valores referentes a prestação dos serviços, serão os estipulados na proposta 
apresentada  pela  CONTRATADA,  acostada  ao  Procedimento  Administrativo  Pregão 
Presencial nº 125/2012.
3.2  -  Os  preços  inicialmente  cotados  são  fixos  e  irreajustáveis,  podendo  ser  objeto  
revisão, de ofício ou a pedido, caso haja motivo relevante, tal como variação substancial  
do custo mediante justificativa e demonstração documental, mediante planilha exarada 
pelo Contador responsável pela Contratada.
3.3  -  Somente  haverá  revisão  de  valor  quando  o  reajuste  for  notório  e  de  amplo 
conhecimento da sociedade.
3.4  -  A recomposição  de  preços  não  ficará  adstrita  a  aumento,  devendo  a  Licitante 
vencedora repassar ao Município as reduções que possivelmente venham ocorrer em 
seus respectivos percentuais.
3.4.1  -  Tais  recomposições poderão ser  espontaneamente  ofertadas pela  Licitante  ou 
requeridas pelo Município.

 CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1. A empresa licitante deverá apresentar às notas fiscais correspondentes a prestação 
dos  serviços,  devidamente  processadas  em  duas  vias,  com  todos  os  campos 
preenchidos,  sem  rasuras  e  devidamente  atestada  pelo  servidor  designado  pela 
Administração, devendo constar no corpo da nota fiscal eletrônica emitida a informação 
de pagamento com recursos de convênio.
4.2.  Para  fazer  jus  ao  pagamento,  a  licitante  vencedora  deverá  comprovar  sua 
adimplência com a Seguridade Social (CND); com o FGTS (CRF). Caso a empresa seja 
optante pelo SIMPLES, deverá apresentar,  também, cópia do “Termo de Opção”  pelo 
recolhimento de imposto naquela modalidade;
4.3. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas será efetuado 
através de Ordem Bancária, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a partir do recebimento e 
atestação das referidas notas fiscais pelo servidor designado pela Administração para a 
fiscalização do contrato e condicionadas a liberação de recursos pelo convenente;
4.4. Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, será devolvida à licitante vencedora para  
retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado neste Edital, os dias que 
se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação;
4.5.  Nenhum  pagamento  será  efetuado  enquanto  pendente  de  liquidação  qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem 
que isso gere direito de atualização monetária.
4.6.  Os  pagamentos  serão  realizados  por  meio  de  deposito  bancário  na  Agência 
nº_________, Conta nº __________ Banco __________, de titularidade da contratada, 
conforme proposta apresentada no processo Licitatório Pregão Presencial Nº 125/2012.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

15.1. O contrato a ser assinado com a licitante vencedora terá vigência de até 06 ( seis) 
meses a partir da publicação do extrato do contrato, podendo ser prorrogado desde que 
devidamente justificado.



CLÁUSULA SEXTA – DAS  DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
6.1  -  As  despesas  decorrentes  do  objeto  desta  contratação  correrão  às  contas  de 
recursos próprios consignados no Orçamento desta Prefeitura, e serão empenhados nas 
rubricas: 
Secretaria Municipal de Gestão Pública:
• Dotação Orçamentária: 03.00100.04.126.0302.2218.33.90.39.00.00.999

6.2  -  Será  emitida  em ..../....../.........,  a  Nota  de  Empenho,  no  valor  de  R$  .............. 
(.............) visando dar atendimento às despesas decorrentes da execução deste Contrato. 

 CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1 - Para o fiel cumprimento deste Contrato, o CONTRATANTE se compromete a:
a) fornecer à CONTRATADA, todas as informações relacionadas com o objeto do 

presente contrato;
b) pagar à CONTRATADA na forma estabelecida neste instrumento, efetuando a 

retenção dos tributos devidos, consoante a legislação vigente;
c) acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o 

cumprimento  deste  instrumento,  anotando em registro  próprio  as  falhas  detectadas  e 
comunicando  as  ocorrências  de  quaisquer  fatos  que,  a  seu  critério,  exijam  medidas 
corretivas; 

d)  zelar  para  que  sejam  cumpridas  as  obrigações  assumidas  pela  licitante 
vencedora, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;

 CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - Para o fiel cumprimento deste Contrato a CONTRATADA se compromete a:

a) Recebida a Ordem de Serviço, iniciar sua execução de acordo com os prazos definidos 
neste contrato, no projeto e no cronograma físico e financeiro;

b) Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as prescrições e critérios 
técnicos vigentes;

c) Observar e cumprir as normas, recomendações, e a orientações da ABNT - Associação 
Brasileira de Normas Técnicas;

d)  Responsabilizar-se  por  dispêndios  resultante  de  impostos,  taxas,  regulamentos  e 
posturas Municipais, Estaduais e Federais, atuais ou não, sem qualquer direito regressivo 
em relação a Contratante;

e) Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -  
CREA -  MT,  e  outros  órgãos,  este  contrato  conforme  determina  a  Lei  nº   5.194  de 
21.12.66,  resolução  do  CONFEA nº  104  de  22.05.70,  bem  como  junto  ao  Instituto 
Nacional de Seguridade Social – INSS, devendo apresentar os comprovantes ao Fiscal  
designado pelo Contratante;



f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em 
parte, os serviços que se verificarem defeituosos ou incorretos, resultantes da execução 
da obra;

g) Ao término dos serviços diários, deixar os locais sempre limpos e desimpedidos na 
medida do possível;

h)  Responder  civil  e  criminalmente,  conforme o  caso concreto,  por  danos que vier  a 
causar a terceiros na execução da obra objeto desta licitação, sejam eles de natureza 
materiais  ou  morais,  independentemente  de  terem ocorrido  por  omissão,  negligência, 
imperícia ou dolo;

i) Manter a frente da execução dos serviços, profissionais qualificados apresentados na 
fase de habilitação ou outros previamente autorizados pela Contratante e pessoal auxiliar 
disponíveis para sua normal e correta execução;

j) Cumprir os prazos estipulados no contrato e no cronograma físico e financeiro;

k)  Não  promover  nenhuma  alteração  no  projeto,  ou  nos  serviços,  equipamento  e 
profissionais, sem que haja expressa autorização da Administração por meio dos seus 
fiscais ou de pessoas com poder para decisão, conforme o caso;

l) Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor contratual corrigido.

m)  manter  todos  as  condições  de  habilitação  durante  toda  vigência  do  contrato, 
especialmente no que diz respeito à regularidade para  com a seguridade social – INSS e 
FGTS.

n) Disponibilizar número de telefone móvel e fixo que possibilite contato imediato entre a 
Contratante e o preposto da Contratada, de forma permanente, no período não abrangido 
pela jornada de trabalho da equipe residente, incluindo dias não úteis, para atendimento 
de situações de emergência.

o) Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho emitidas pelo  
Ministério do Trabalho e Emprego e outros órgãos competentes. 

p) Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI`s, conforme 
constatada a sua necessidade.

q) Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem funcional, 



constatada durante a execução dos serviços, cujo saneamento dependa de autorização 
para execução ou de providências por parte do Contratante, especialmente se representar 
risco para o patrimônio público ou privado.

u)  Designar  preposto,  aceito  pela  Administração,  para  representá-la  na  execução  do 
contrato, no local de prestação dos serviços, e instruí-lo quanto à necessidade de acatar  
as orientações da Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, 
conforme art. 68 da Lei n.º 8.666/93. 

v) Substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pela 
Contratante  e  independentemente  de  qualquer  justificativa  por  parte  desta,  qualquer 
profissional  integrante  das  equipes  de  trabalho  cuja  atuação,  permanência  e/ou 
comportamento  sejam  julgados  inadequados,  prejudiciais,  inconvenientes  ou 
insatisfatórios  à  disciplina  da  Contratante  ou  ao  interesse  do  Serviço  Público  e  de 
terceiros eventualmente prejudicados.

x)  Caso  a  Contratada  necessite  substituir  qualquer  responsável  técnico,  deverá 
apresentar proposta de substituição de profissional para aprovação da Contratante, que 
será  feita  por  escrito,  fundamentada  e  instruída  com  as  provas  necessárias  à 
comprovação  da  situação  que  se  apresentar.  Concomitantemente,  deverá  ser 
apresentada proposta para aprovação de novo profissional, que deverá ter experiência 
equivalente ou superior, devidamente comprovada pelo seu acervo técnico.

z) Empregar boa técnica e fornecer materiais de primeira qualidade para execução dos 
serviços;

a.1) Executar os serviços em total conformidade com o memorial descritivo;
 CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1. O Município promoverá, através do servidor a ser designado pela Administração, o 
acompanhamento e a fiscalização das prestações de serviços, que anotará em registro 
próprio  as  ocorrências  e  falhas  detectadas  na  sua  execução  e  comunicará  à(s) 
empresa(s) fornecedora(s) os fatos que, ao seu critério, exigirem medidas corretivas por 
parte  da mesma, devendo este ainda atestar as notas fiscais da CONTRATADA para 
efeitos de pagamento;

9.2 – A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades 
contratuais.

 CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO

10.1 - Serão recebidos de acordo com o que dispõe as alíneas a e b, I, art. 73, Lei 
8.666/93;

10.2  -  O  Município  reserva  para  si  o  direito  de  recusar  os  serviços  prestados  em 
desacordo com o contrato, devendo estes serem refeitos às expensas da Licitante, sem 
que isto lhe agregue direito ao recebimento de adicionais;

10.3 - Pelo não cumprimento deste item, os serviços serão tidos como não executados, 



aplicando-se as sanções adiante estipuladas para o caso de inadimplemento.

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.1.  De  conformidade  com  o  art.  86  da  Lei  n.º  8.666/93,  o  atraso  injustificado  na 
execução  dos  serviços  objeto  deste  contrato,  sujeitará  a  CONTRATADA,  a  juízo  da 
Administração do Município de Lucas do Rio Verde, à multa de 0,5% (meio por cento)  por 
dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento).

11.1.2  A multa  prevista  no  item 11.1  será  descontada  dos  créditos  que  a  contratada 
possuir  com o  Município,  e  poderá  cumular  com as  demais  sanções  administrativas, 
inclusive com a multa prevista no item 11.2, alínea “b”;

11.2. Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, atualizada, pela inexecução total ou parcial  
da  entrega  do  objeto  adquirido,  a  Administração  poderá  aplicar  à(s)  vencedora(s),  
mediante publicação no jornal Oficial dos Municípios AMM, as seguintes penalidades:

a) advertência por escrito;

b) aplicação de multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor total da contratação 
efetuada, pela inexecução das obrigações constantes deste Instrumento;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o Município, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição,  ou  até  que  seja  promovida  a 
reabilitação perante  a  própria  autoridade que aplicou a  penalidade,  de acordo com o 
inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93;

11.3. Se a contratada não proceder o recolhimento da multa no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado 
dos créditos que a contratada possuir com este, e, se estes não forem suficientes, o valor  
que sobejar será encaminhado para execução pela Assessoria Jurídica.

11.4.1.  Em se  tratando  de  adjudicatária  que  não  comparecer  para  retirar  a  Nota  de 
Empenho,  o  valor  da  multa  não  recolhido  será  encaminhado  para  execução  pela 
Assessoria Jurídica;

11.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou 
nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior,  
dentro do mesmo prazo.
11.6  –  Se  a  CONTRATADA não  recolher  ao  CONTRATANTE  o  valor  da  multa  que 
porventura lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, 
será esta encaminhada para inscrição na Dívida Ativa.
11.7 - Será considerado valor total deste Contrato, para efeitos de aplicação das multas 
previstas nos itens desta cláusula, o somatório dos valores constantes nas Notas Fiscais 
emitidas pela CONTRATADA  até a data da aplicação da respectiva penalidade.
11.8 - O prazo de apresentação de recurso referente à aplicação das penalidades será de 
05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO



12.1 -  O não fornecimento total  ou parcial  dos serviços a ser contratado, o Município 
assegurará  o  direito  de  rescisão  nos  termos  do  art.  77  a  80  da  Lei  nº  8.666/93, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, sempre mediante notificação por escrito;
12.2 - Caberá rescisão administrativa, independentemente de qualquer processo judicial  
ou extrajudicial, quando:

a) constar de relatório firmado pelo servidor designado para acompanhamento e 
fiscalização deste Contrato a comprovação de dolo ou culpa da CONTRATADA, referente 
ao descumprimento das obrigações ajustadas;

b)  constar  do  processo,  a  reincidência  da  CONTRATADA em ato  faltoso,  com 
esgotamento de todas as outras sanções previstas;

c)  ocorrer  atraso injustificado,  a  juízo do CONTRATANTE,  no fornecimento dos 
materiais descritos no termo de referência;

d) ocorrer falência, dissolução ou liquidação da CONTRATADA;
e) ocorrer as demais infrações previstas na Lei nº 8.666/93.

12.3 - Pode ocorrer rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no 
processo administrativo pertinente, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE 
e esta conveniência seja devidamente justificada.
12.4 -  A rescisão amigável  será precedida de autorização escrita  e  fundamentada da 
autoridade competente.
12.5 - A rescisão judicial ocorrerá nos termos da legislação pertinente à espécie.

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PRERROGATIVAS

13.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, relativos ao presente 
Contrato e abaixo elencados:

a) modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse 
público, nos termos do art. 65 da Lei nº8.666/93;

b) extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso  I  do  art.  79  da 
Lei nº 8.666/93;

c) aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
d) fiscalização da execução do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO

14.1 - Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência dos fatos estipulados no artigo 
65, da Lei nº 8.666/93 alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUJEIÇÃO DAS PARTES

15.1 - As partes declaram-se sujeitas às determinações da Lei nº 8.666/93, legislação 
complementar,  aos  preceitos  de  Direito  Público,  às  cláusulas  deste  Contrato  e, 
supletivamente, aos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito 
Privado.

 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -  DA PUBLICAÇÃO

16.1 - Caberá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato e 



de seus eventuais aditivos, no Jornal Oficial dos Municípios, em conformidade com o art.  
61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

16.2 - As despesas resultantes da publicação deste Contrato e de seus eventuais aditivos, 
correrão por conta do CONTRATANTE.

 CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

17.1 – O Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde é competente para dirimir questões 
oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
Contrato  lavrado em 03 (três)  cópias  de igual  teor  e  forma,  assinado pelas  partes  e 
testemunhas abaixo.

                                   Lucas do Rio Verde - MT,     de                        de   2012.          .

CONTRATANTE          ______________________________________________
                

                                              
CONTRATADA            ______________________________________________
      
TESTEMUNHAS:         ______________________________________________

          Nome:
              CPF n.º:   

______________________________________________  
Nome:

                CPF n.º :



(papel timbrado da empresa)

ANEXO VIII

PREGÃO PRESENCIAL N.º 125/2012

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF

Declaramos, em atendimento ao previsto no Pregão Presencial nº 125/2012, 
que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como de 14 (catorze) 
anos em qualquer trabalho.

Local e data.

                                                                                                
                                        __________________________________________
                                 (assinatura e identificação do responsável pela empresa)

Obs.:  Se  o  licitante  possuir  menores  de  16  anos  na  condição  de  aprendizes  deverá  
declarar expressamente.



(Papel Timbrado da Empresa)

ANEXO IX

PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2012

PROCURAÇÃO

Por  este  instrumento  de  procuração  a 
empresa  ...................................................................................,  devidamente  inscrita  no 
CNPJ  sob  o  nº  ..............................................,  com  sede  à   Rua/Av............................, 
Nº..............., Cidade......................., Estado............................, neste ato representado  pelo 
Sr............................................,  brasileiro,  casado,  portador  do  CPF  ..................., 
RG...............................,  residente e  domiciliado na Rua......................................,  nº......., 
cidade.................,estado..............,  Representante  legal  da  empresa,  nomeia  e  constitui 
seu bastante  procurador  o Sr.  .........................................,  portador  do RG ..................., 
CPF .................................., aos quais  concede poderes especiais para representá-lo junto 
a Prefeitura Municipal de  Lucas do Rio Verde, com poderes para praticar todos os atos 
referentes  ao   Pregão  Presencial  nº  125/2012,  tais  como: formulação  de  lances, 
alegações em ata, interposição de recursos, renúncia de direitos.

...................................................- ..........de .................de 2012. 

______________________________

Assinatura do Representante Legal

Carimbo CNPJ

1-  Para o caso de não haver menção do nome do representante no Contrato Social ou 
equivalente, este deverá apresentar procuração   ( Modelo Acima),   com firma reconhecida   
em Cartório, que comprove poderes para praticar todos os atos referentes a este Pregão, 
tais como: formulação de lances, alegações em ata, interposição de recurso, renúncia de 
direitos, etc;

2- Anexar cópia do Contrato Social para comprovar a assinatura da Procuração;

ENTREGAR FORA DO ENVELOPE



(Papel Timbrado da Empresa)

ANEXO X

       PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2012

REQUERIMENTO  DE  BENEFÍCIO  DO  TRATAMENTO  DIFERENCIADO  E 
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Lei 
Complementar nº 123/2006)

_____________________________________,portador (a) da Carteira de Identidade R.G. 
nº. ______________ - SSP/_____ e do CPF/MF nº________________, representante da 
empresa  ____________________________________,  CNPJ/MF  nº 
_______________________,  solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE,  quando  da  sua  participação na  licitação,  modalidade Pregão 
Presencial  Nº  125/2012,  seja  dado  o  tratamento  diferenciado  concedido  a  essas 
empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/2006.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do 
§ 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006.

Como  prova  da  referida  condição,  apresentamos  em  documento  anexo,  CERTIDÃO 
emitida  pela  Junta  Comercial  para  comprovação  da  condição  de  Microempresa  ou 
Empresa de Pequeno Porte.

Local e data

_____________________________________
Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:
CPF:

  CNPJ/MF da empresa

(Este  documento  deverá  ser  entregue fora  do  envelope e  o 
mesmo será obrigatório para quem quiser usufruir o benefício)

ENTREGAR FORA DO ENVELOPE



ANEXO XI

ATESTADO DE VISITAÇÃO AO LOCAL DO SERVIÇO

(Deverá ser feito um Atestado quando da visita)

Atesto que a Pessoa Jurídica ___________________, CNPJ ____________, por 
intermédio  do  seu  Responsável  Sr.(a)_____________________  RG  nº   __________ 
expedido  em  ____/____/____,   visitou  os  locais  da  prestação  dos  serviços,  no  dia 
___/___/___  das  ___  às  ___  horas,  para  os  fins  de  reconhecimento  de  todas  as 
condições locais para execução dos serviços.

__________________________________________
Carimbo e Assinatura do Servidor

Declaro que me foi dado acesso ao local da prestação dos serviços acima citado,  
bem como foram esclarecidas todas as questões por mim suscitadas, e também que a 
licitante tem pleno conhecimento de todas as condições relacionadas à execução dos 
serviços objeto do pregão Presencial nº 125/2012. 

Lucas do Rio Verde - MT, ____ de ______________ de 2012.

(ass.)_____________________________________
Nome do declarante__________________________
Número da Cédula de Identidade________________



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2012

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de soluções de conectividade 
e Infraestrutura para tecnologia da informação no Município de Lucas do Rio Verde - MT.
Dia: 16/07/2012 
Entrega dos Envelopes: Até as 13:00 horas, do dia 16/07/2012.
Edital Completo: Disponível no endereço:  Av. América do Sul, Nº 2500 S, Lot. Parque 
dos Buritis, Lucas do Rio Verde MT, CEP: 78455-000 – Fone: 65 3549 8300 e na Internet, 
site www.lucasdorioverde.mt.gov.br.
Abertura do envelope Nº 01: Às 13:30 horas,  do dia 16 de julho de 2012, no endereço 
acima.
Fundamento  Legal: Regida  pela  Lei  nº  10.520,  de  17  de  julho  de  2002  e 
subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 ( com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 
9.648/98)

Lucas do Rio Verde  MT, 29 de junho de 2012.

Jessica Regina Wohlemberg
                  Pregoeira
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