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Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

Estado de São Paulo 

 

 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
FORNECIMENTO DE REDE METROPOLITANA (MAN), INTERNET E TELEFONIA fiXA COMUTADA 
COM IMPLANTAÇÃO DE CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO EM FIBRA ÓTICA, E CAPACIDADE DE 
PROVER TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E IMAGEM ENTRE AS UNIDADE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CRUZEIRO” 
 
 Senhores fornecedores e interessados:  

Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa 

Senhoria preencher o recibo de retirada de Edital e remetê-lo ao setor de licitações pelo e-mail 

cadastro_licitacao@cruzeiro.sp.gov.br. Dúvidas (12) 3145-6396.  

A não remessa deste recibo exime a Prefeitura Municipal de Cruzeiro da 

responsabilidade da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e 

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 

adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

 
Licitação:..............................................................................................  

Razão Social:............................................................................................... 

Tel.: (.....).....................................................................................................  

Responsável por licitação:.......................................................................... 

Email: .......................................................................................................... 

 Data: ..................../ ..................../ .................... 

Assinatura: .................................................................................................. 

Nome: ..........................................................................................................  

RG: ............................................................................................................... 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REDE METROPOLITANA (MAN), 
INTERNET E TELEFONIA fiXA COMUTADA COM IMPLANTAÇÃO DE CIRCUITOS DE 
COMUNICAÇÃO EM fiBRA ÓTICA, E CAPACIDADE DE PROVER TRÁFEGO DE DADOS, 
VOZ E IMAGEM ENTRE AS UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
 
Processo Administrativo n°. 10.183/18 
Data de Recebimento dos Envelopes: 29/01/19 às 14:30 horas  
Data de Abertura dos Envelopes: 29/01/19 às 14:30 horas 
 

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro leva ao conhecimento dos interessados 
que realizará pelo Pregoeiro designado através da Portaria nº 03, de 15 de janeiro 
de 2019, a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO para 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços para fornecimento 
de Rede Metropolitana (MAN), Internet e telefonia fixa comutada com 
implantação de circuitos de comunicação em fibra ótica, e capacidade de prover 
tráfego de dados, voz e imagem entre as unidade da Prefeitura Municipal de 
Cruzeiro 
 
O presente Pregão será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n° 
8.666/93, a Lei Federal n° 10.520/02, LC 123/06, com suas alterações  posteriores e 
com as normas deste instrumento e demais normas legais atinentes à espécie. 
 
A despesa com a presente licitação correrá a conta de recurso próprio, cujas 
dotações orçamentárias consignadas no Orçamento Municipal de xxx. 
 
Integram este edital independentemente de transcrição os seguintes anexos: 
 
ANEXO I – Modelo de Proposta Comercial. 
ANEXO II – Declaração de não enquadramento em nenhum dos itens que veda a 
participação 
ANEXO III – Declaração 
ANEXO IV – Minuta de Contrato 
ANEXO V – Modelo de Credenciamento 
ANEXO VI – Termo de Referência 
ANEXO VII Modelo de Declaração de Ciência e Cumprimento de Requisitos de 
Habilitação 
ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
ANEXO IX – Vistoria Obrigatória 
ANEXO X - Detalhamento, quantitativo e total estimado por item 
 
O edital licitatório poderá ser obtido no site da Prefeitura Municipal de Cruzeiro: 
www.cruzeiro.sp.gov.br 
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Para maiores informações estão disponíveis os seguintes telefones: (12) 3145-6396 
 
A vistoria será obrigatória e deverá se realizar nos termos constantes do Anexo IX  
deste edital. 
 
1 - DO OBJETO 
 
1.1 - O Presente Pregão tem como objeto a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços para fornecimento de Rede Metropolitana (MAN), 
Internet e telefonia fixa comutada com implantação de circuitos de comunicação 
em fibra ótica, e capacidade de prover tráfego de dados, voz e imagem entre as 
unidades da Prefeitura Municipal de Cruzeiro, nos termos constantes do Anexo VI 
– Termo de Referência. 
 
2 - DA ENTREGA 
 
2.1 - Os serviços para instalação da Rede Metropolitana (MAN) e sua disponibilização 
deverá ter início em até 5 dias úteis após a assinatura do contrato, quando deverá ser 
elaborado cronograma de instalação dos enlaces, após alinhamento e priorização junto 
à equipe do Departamento de TI da Prefeitura. 
 
2.2 - Prazo de instalação dos pontos concentradores é de 45 (quarenta e cinco) 
dias da data da emissão da Ordem de Serviço pelo Departamento de TI da 
Prefeitura. 
 
2.3 - Prazo de instalação da rede metropolitana (MAN) em cada localidade atendida é 
de 60 (sessenta) dias data da emissão da respectiva Ordem de Serviço pelo 
Departamento de TI da Prefeitura. 
 
2.4 - O prazo total para entrega da rede metropolitana será de 180 (cento e  oitenta) 
dias, salvo qualquer impedimento motivado exclusivamente pela CONTRATANTE, que 
neste caso se manifestará por escrito justificando a mudança e alterando a Ordem de 
Serviço. 
 
2.5 - O prazo para instalação e ativação dos serviços de Internet é de até 30 (trinta) 
dias após a data de entrega dos pontos concentradores da Rede Metropolitana 
(MAN). 
 
2.6 - Prazo de instalação do PABX-IP é de 30 (trinta) dias após a data de entrega dos 
pontos concentradores da Rede Metropolitana (MAN). 
 
2.7 - Prazo de instalação dos ramais de telefonia e portabilidade numérica em cada 
localidade atendida é de 30 (trinta) dias da data de entrega do acesso à rede 



4 

 
Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

Estado de São Paulo 

 

 

 

metropolitana (MAN) na respectiva localidade. 
 
2.8 - O recebimento de cada serviços e em cada localidade atendida, dar-se-á pela 
CONTRATANTE mediante a emissão do Termo de Recebimento assinado pelas partes 
dentro dos prazos estabelecidos, após a verificação da qualidade e conformidade dos 
serviços disponibilizados e sua aceitação. 
 
2.9 - A não aceitação pela CONTRATANTE devido à não conformidade com a 
especificação técnica, poderá resultar no adiamento do pagamento até que as 
condições estabelecidas sejam atendidas, além das penalidades  previstas  na lei. 
 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Poderão participar da presente licitação exclusivamente pessoas jurídicas cujo 
objeto social seja compatível com o objeto desta licitação, que atenderem as 
exigências deste edital, inclusive aquelas relacionadas à vistoria obrigatória de que 
trata o Anexo IX deste instrumento. 
 
3.2 - Será vedada a participação de empresas na licitação quando: 
 
3.2.1 - Suspensas temporariamente ou impedidas de licitar ou contratar com 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta federal, 
estadual ou municipal; 
 
3.2.2 - Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 
 
3.2.3 - Sob processo de concordata ou falência; 
 
3.2.4 - Reunidas em consórcio; 
 
3.2.5 - Não realizarem vistoria técnica nos termos constantes do Anexo IX do Edital. 
 
 
4 - DAS DATAS DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
4.1 - Os Envelopes “PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO” deverão ser entregues, até às 14:30 
horas do dia 29 de janeiro de 2019, impreterivelmente, no Departamento de 
Licitações e Contratos, da Prefeitura Municipal de Cruzeiro, situada na Rua Coronel 
José de Castro, 540 – Centro – Cruzeiro/SP, quando então será iniciada a sessão 
pública de abertura dos envelopes. 
 
5 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 

ENVELOPE N° 02 

PREGÃO PRESENCIAL N° xx/2019 

ENVELOPE “DOCUMENTAÇÃO” 

PROPONENTE:................................................. 

5.1 - DO ENVELOPE Nº 01 “PROPOSTA DE PREÇOS” 
 
O envelope 01 deverá conter a Proposta de Preços propriamente dita, bem como os 
demais documentos exigidos neste edital, em envelope hermeticamente fechado, 
contendo em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
 

 
 
5.2 - DO ENVELOPE Nº 02 “DOCUMENTAÇÃO” 
 
O envelope nº 02 deverá conter a Documentação relativa à habilitação jurídica, 
qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e regularidade fiscal, em 
envelope hermeticamente fechado, contendo em sua parte externa e frontal os 
seguintes dizeres: 

 
 
6 - CREDENCIAMENTO PARA MANIFESTAÇÃO NAS  SESSÕES 
 
6.1 - Para manifestação nas reuniões e para prática de atos relativos ao presente 
Pregão, especialmente para formulação de lances verbais, manifestação da 
intenção de recorrer, bem como de desistir e renunciar ao direito de interpor 
recursos, a licitante deverá indicar um representante devidamente credenciado. 
 
6.2 - Para efeito de cumprimento do disposto no item 6.1, poderá ser indicado o 
representante legal da empresa sócio(a) ou diretor(a) ou aquele devidamente 
credenciado através de documento hábil, conforme modelo constante no Anexo V 
com firma reconhecida, documento este que deverá ser apresentado fora dos 
envelopes. 
 
6.3 - Os documentos de identificação do representante legal, bem como de 
credenciamento (conforme Anexo V), deverão ser entregues ao Pregoeiro no 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 

ENVELOPE N° 01 

PREGÃO PRESENCIAL N° xx/2019 

ENVELOPE “PROPOSTA DE PREÇOS” 

PROPONENTE:................................................. 
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momento da abertura da sessão da licitação e serão devidamente vistoriados pelo 
Pregoeiro, equipe de apoio e participantes. 
 
6.4 - As microempresas, e, empresas de pequeno porte que se enquadrarem como 
tal, e, desejarem obter os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, deverão, por 
meio de seu(s) representante(s), no ato do credenciamento, apresentar além dos 
documentos mencionados no subitem 6.3, os documentos que comprovem esta 
qualidade, a saber: 
 
6.4.1 - Ficha de Inscrição no CNPJ com a indicação desta qualidade; 
 
6.4.2 - Declaração, sob as penas do artigo 299, do Código Penal, subscrita por quem 
detenha poderes de representação, de que se enquadra na situação de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 
123/06, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu 
desenquadramento desta situação (Anexo VIII). 
 
6.4.2.1 - A empresa que fizer declaração falsa, com o objetivo de usufruir dos 
benefícios da Lei Complementar nº 123/06, estará sujeita às penas do crime de que 
trata o artigo 299, do Código Penal, sem prejuízo, ainda, do enquadramento em 
outras figuras penais e da sanção de impedimento de licitar e contratar com a 
Administração. 
 
6.4.3 - A falta de documentação comprobatória da qualificação da licitante como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, ou sua imperfeição, não conduzirá 
ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei 
Complementar nº 123/06. Caso tenha a licitante pretendido se utilizar do 
benefício da regularidade fiscal “a posteriori” e não tenha sido qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, será inabilitada e, por isso, poderá 
optar em não apresentar seus envelopes ou em continuar no certame e, no 
momento oportuno poderá apresentar recurso. 
 
6.5 - O documento de credenciamento do representante legal será retido pelo 
Pregoeiro e juntado ao processo licitatório. 
 
6.6 - Antes do credenciamento se efetivar, o Pregoeiro verificará se as licitantes 
atendem às disposições constantes do item 3.1, e, ainda, se as mesmas não estão 
enquadradas nas condições previstas no item 3.2. 
 
6.7 - Verificadas as condições previstas no item 6.6 acima, o Pregoeiro procederá ao 
efetivo credenciamento dos representantes das licitantes que se fizerem 
presentes. 
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6.8 - Será indeferido o credenciamento sempre que não for apresentado o 
documento necessário à identificação do interessado ou demonstrada sua 
condição de representante legal da licitante, e dos poderes específicos para prática 
dos atos do Pregão, como dar lances, manifestar a intenção de recorrer, desistir e 
renunciar a esse direito. 
 
6.9 - A inobservância dos termos do item 6.8. impedirá a licitante de formular lances 
verbais, manifestar a intenção de recorrer, de desistir e renunciar ao direito de 
interpor recursos e de praticar demais atos no decorrer da sessão. 

 
6.10 - Os interessados em acompanhar as sessões de abertura dos envelopes que 
não tenham sido credenciados, poderão fazê-lo, desde que não interfiram, de 
modo algum, no bom andamento dos trabalhos. 
 
6.11 - Findo o credenciamento, o Pregoeiro comunicará aos presentes quais são as 
microempresas e empresas de pequeno porte que irão participar do certame, 
podendo, assim, valer-se dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06. 
 
6.12 - No dia, hora e local estabelecido  neste edital, na presença dos representantes  
das licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato,  o  Pregoeiro  receberá das 
licitantes  credenciadas, a Declaração de Ciência e Cumprimento  de Requisitos de 
Habilitação, entregue separadamente dos envelopes contendo as propostas de preços 
e a documentação para habilitação, declaração esta que trata o inciso VII, do artigo 4º, 
da Lei 10.520/02 (Modelo do Anexo VII deste edital). 
 
6.13 - TERMO DE VISTORIA: emitido e devidamente consolidado junto a Secretaria 
Municipal da Administração, comprovando que a licitante vistoriou o local dos 
serviços, através de representantes devidamente credenciados, tomando 
conhecimento de todos os aspectos  que  possam  influir  direta  ou indiretamente na 
execução dos serviços. 
 
 
7 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
 
7.1 - Cada licitante deverá apresentar simultaneamente 02 (dois) envelopes, 
devidamente fechados e indevassáveis, no endereço, data e horário estabelecidos 
no preâmbulo deste edital, com as respectivas identificações, segundo item 5, 
contendo: 
 
7.2 - Do envelope N° 01 – Proposta de Preços: 
 
7.2.1 - O envelope N° 01 deverá conter a Proposta de Preços, nos termos do 
modelo constante do Anexo I; 
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7.2.2 - Os preços ofertados deverão contemplar todos os custos inerentes a 
prestação do serviço, tais como: tributos (federais, estaduais e municipais), 
deslocamentos de seus profissionais, transportes, hospedagem, disponibilização 
dos equipamentos e demais insumos. 
 
7.3 - O Valor Global da proposta será composto pelos seguintes elementos em 
moeda nacional (R$): 
 
7.3.1 - O Valor Global da proposta será composto pelos seguintes elementos em 
moeda nacional (R$): 
 
7.3.2 - Preço Unitário para Instalação de cada Ponto Concentrador da Rede 
Metropolitana (MAN). 
 
7.3.3 - Preço Unitário para Instalação de cada Ponto Remoto (locais atendidos) da 
Rede Metropolitana (MAN). 
 
7.3.4 - Preço Unitário de Instalação dos links para serviço de Internet nos Pontos 
Concentradores. 
 
7.3.5 - Preço Unitário para Instalação dos PABX-IP e conexão à Rede Pública de 
Telefonia nos Pontos Concentradores. 
 
7.3.6 - Preço Mensal dos links MPLS (dados, vídeo e telefonia) em cada Ponto Remoto 
(locais atendidos) da Rede Metropolitana (MAN), conforme velocidades da Tabela IV. 
 
7.3.7 - Preço Mensal dos links de Internet nos Pontos Concentradores, conforme 
velocidades da Tabela II. 
 
7.3.8 - Preço Mensal pelo uso da Rede Publica de Telefonia pelos Pontos Remotos, 
conforme estimativa mensal total da Tabela III, discriminando valor por minuto para 
cada tipo de ligação. 
 
7.4 - O Valor Global da proposta será calculado pela expressão: 
Somatório dos Preços Unitários de Instalação  + ( Somatório Preços Mensais x 12 
meses ) 
 
7.5 - Estes itens para proposta comercial servem para padronizar sendo vedado à 
proponente agregar outros elementos de custos de forma a contemplar a 
totalidade do objeto descrito. 
 
7.2.3 - Os Serviços ora contratados serão reajustados com base no mês de 
apresentação da proposta, mediante aplicação da variação do índice IPC/FIPE 
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apurado no período. 
 
7.2.3.1 - O prazo de validade da proposta, que deverá ser de 60 (sessenta) dias 
contados da data fixada para abertura da licitação; 
 
7.2.3.2 - Nome e número do Banco, nome e número da agência e número da conta 
corrente da proponente. O descumprimento deste item não acarretará a 
desclassificação da proposta da licitante; 
 
7.2.3.3 - Assinatura e identificação do responsável pela empresa sócio(a) ou diretor(a). 
 
7.2.4 - Para efeito de julgamento, havendo divergência entre o valor expresso em 
algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso. 
 
7.3 - Do envelope N° 02 – Documentos de Habilitação: 
 
7.3.1 - O envelope n°  02 deverá conter a documentação relativa à habilitação jurídica,  
à qualificação técnica e à regularidade fiscal, em conformidade  com  o previsto a 
seguir: 
 
7.3.2 - Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em: 
 
7.3.2.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
7.3.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 
 
7.3.2.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado 
de prova de diretoria em exercício. 
 
7.3.2.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 
 
7.4 - A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL consistirá em: 
 
7.4.1 - Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 
7.4.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal, com validade na data da apresentação da proposta, 
constituída de Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de 
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Negativa, relativa a Tributos administradas pela Receita Federal e quanto à Dívida 
Atva da União abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 
“a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212 de 24 de julho de 1991. 
 
7.4.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, expedida pela 
Secretaria de Finanças do Município onde estiver sediada a licitante, com validade 
na data da apresentação da proposta, constituída por certidão negativa ou 
positiva, com efeitos de negativa, de tributo mobiliário municipal. 
 
7.4.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei. 
 
7.4.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da respectiva certidão negativa (CNDT), ou de certidão 
positiva com efeitos de negativa, dentro de sua validade, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, conforme Lei Federal 12.440/11 

 
7.4.6 - A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA dos licitantes deverá ser 
comprovada conforme abaixo: 
 
7.5.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinente e 
compatível com o objeto desta licitação, mediante: 
 
7.5.1.1 - Apresentação da concessão ou autorização para prestação de serviços de 
Comunicação Multimídia (SCM), emitido pela ANATEL. 
 
7.5.1.2 - Apresentação da concessão ou autorização para aprestar o serviço 
telefônico comutado (STFC), na modalidade local e longa distância emitida pela 
ANATEL. 
 
7.5.2 - A não apresentação das concessões ou autorizações SCM, STFC, resultará na 
inabilitação do licitante. 
 
7.5.3 - Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado em nome da licitante, que comprove a prestação de serviços 
atual ou anterior, com características pertinentes e compatíveis com objeto deste 
pregão, conforme sumula 24 do TCE, sendo permitida a somatória de Atestados. 
 
7.6 – A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá em: 

 
7.6.1 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprove a boa situação 
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financeira da empresa; vedada a substituição por balancete ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais 
de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta. 
 
7.6.1.1 - Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 
 
01-) Sociedade regida pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima): 
 
- publicado em Diário Oficial; ou 
- publicado em jornal de grande circulação; ou 
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio 
da licitante, ou em outro órgão equivalente; 
 
02-) Sociedade limitada (LTDA): 
 
- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento, devidamente autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio 
da licitante ou em outro órgão equivalente; ou fotocópia do Balanço e das 
Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou autenticadas na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou em outro órgão equivalente; 
 
03-) Sociedade sujeita ao regime estabelecido na Lei Complementar   nº 123 – Lei das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte: 
 
- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de: Abertura e de 
Encerramento, devidamente autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio 
da licitante ou em outro órgão equivalente; ou 
- fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou 
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou em outro 
órgão equivalente; 
 
7.6.1.2 - O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar 
assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
 
7.6.2 - Prova de Capital Social mínimo integralizado no valor de R$ 119.982,60 
(cento e dezenove mil novecentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), 
correspondente a 10% do valor estimado para a contratação oriunda do presente 
pregão, registrado na Junta Comercial ou Registro de Títulos, devendo a 
comprovação ser feita relativamente à data de apresentação dos envelopes, na 
forma da lei, admitida à atualização para esta data através dos índices oficiais. 
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7.6.3 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica com data inferior a 60 (sessenta) dias contados da data 
marcada para abertura dos envelopes. 
 
7.7 - GERAIS, consistente em: 
 
7.7.1 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrito pelo representante 
legal da licitante de não estar enquadrado em nenhuma das condições que vedam 
a participação na licitação (Anexo II). 
 
7.7.2 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrito pelo representante legal    
da licitante de que inexiste fato impeditivo da participação e que não emprega 
menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou  insalubre  e  nem  menores de 
16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em 
cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal. 
(Anexo III). 
 
7.7.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte, anteriormente assim 
qualificadas, por ocasião da participação neste certame licitatório, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
7.7.4 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será 
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do 
Pregoeiro, para regularização da documentação, contados da data da sessão 
pública de abertura dos envelopes. 
 
7.7.5 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no item 15 deste edital, sendo facultado à Administração, optar 
pela revogação da licitação ou sua retomada, hipótese em que deverá ser designada 
nova sessão pública para tal fim. 
 
Obs. As certidões extraídas da Internet deverão ser apresentadas no original. 
 
8 - DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 
 
8.1 - Os procedimentos a serem adotados para a realização do Pregão são os 
seguintes: 
 
8.1.1 - No dia, hora e local designado neste edital, as licitantes deverão estar 
legalmente representadas por sócio, diretor ou por terceiros devidamente 
credenciados, com poderes específicos para formulação de lances verbais e para a 
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prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
8.1.2 - Instalada a sessão pública do Pregão, após o credenciamento dos 
participantes, o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes das propostas 
comerciais. Em seguida, será verificada a conformidade de cada proposta com os 
requisitos deste edital. 
 
8.1.2.1 - Serão desclassificadas as propostas que não  atenderem  às  exigências do 
edital, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas, no ato, por 
simples manifestação do proponente. 
 
8.1.2.2 - As propostas serão classificadas provisoriamente, em ordem crescente de 
preços. 
 
8.1.3 - No curso da sessão, uma vez definida a classificação provisória, o pregoeiro 
convidará individualmente as licitantes ofertantes de propostas de preços até 10% (dez 
por cento) superiores a menor proposta, 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. Os lances verbais deverão  ter decréscimo de no mínimo 
1% (um por cento) sempre do menor valor ofertado, adotando-se como referência o 
Valor Global. 
 
8.1.3.1 – Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições  definidas  no inciso 
anterior,  poderão os autores  das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), 
oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
 
8.1.3.2 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre 
a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese 
que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja 
obtido preço menor. 
 
8.1.4 - O pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais até o 
momento em que não haja novos lances de preços menores aos já ofertados, 
respeitando o limite de exequibilidade. 
 
8.1.4.1 - Não serão aceitos lances cujos valores forem iguais ou maiores ao último 
lance que tenha sido anteriormente ofertado. 
 
8.1.4.2 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 
Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de 
lances verbais relativos ao item, ficando sua última proposta registrada para 
classificação definitiva ao final da etapa. 
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8.1.4.3 - Todos os lances ofertados serão registrados em uma lista de classificação 
provisória que, ao final, será substituída por uma lista de classificação definitiva. 
 
8.1.5 - Considerada a oferta de menor preço aceitável, no caso de participação de 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte no certame, serão observadas as 
disposições da Lei Complementar nº 123/06. 
 
8.1.5.1 - Caso as propostas apresentadas por microempresa ou empresa de 
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de 
menor preço, lhes será assegurada preferência de contratação, situação 
denominada por empate ficto. 
 
8.1.5.2 - Para efeito do subitem anterior, ocorrendo o empate ficto, será adotado o 
seguinte procedimento: 
 
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior a aquela de menor preço; 
 
b) Não sendo classificada em primeiro lugar microempresa ou empresa de 
pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as 
remanescentes que se enquadrarem na hipótese do subitem 8.1.5, observada a 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou 
empresas de pequeno porte que se enquadrarem no percentual estabelecido no 
subitem 8.1.5.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela 
que primeiro poderá apresentar proposta melhor. 
 
d) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada pelo Pregoeiro para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 
(cinco) minutos, sob pena de preclusão. 
 
e) Não havendo nenhuma proposta na faixa de até 5% (cinco por cento) superior à 
melhor oferta, ou não havendo nova proposta de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, a proposta originária será considerada como melhor classificada, 
sendo declarada vencedora. 
 
f) O disposto no subitem 8.1.5.2 somente será aplicável quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
 
8.1.5.3. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte  tenha  se sagrado 
vencedora no preço, por ter sido desde logo a melhor classificada, portanto, sem o 
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benefício descrito no subitem 8.1.5.2 e ao final não seja contratada, poderão ser 
convocadas as licitantes remanescentes, na ordem classificatória, para 
prosseguimento do certame, todavia, sem aplicar o beneIcio do referido subitem. 
 
8.1.6 - Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à 
classificação definitiva das propostas, a qual terá como critério o menor lance do 
objeto do presente edital, observado as especificações definidas no Termo de 
Referência. 
 
8.1.7 - Examinada a proposta classificada definitivamente em primeiro lugar, 
quanto ao objeto e valor, caberá ao Pregoeiro decidir motivadamente a respeito da 
sua aceitabilidade. 
 
8.1.8 - Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de 
documentação da proponente classificada em primeiro lugar. 
 
8.1.9 - Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante 
classificada e habilitada será declarada vencedora. 
 
8.1.10 - Será considerada vencedora a licitante que apresentar o MENOR PREÇO 
GLOBAL do objeto da presente licitação e atender todas as condições exigidas neste 
edital. 
 
8.1.11 - Se a licitante desatender às exigências para habilitação, o Pregoeiro 
examinará as ofertas subsequentes e a qualificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 
vencedora. 
 
8.1.12 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 
(três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes 
desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, 
que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes 
franqueada vista imediata aos autos. 
 
8.1.12.1 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
8.1.12.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante conforme 
previsto no item 8.1.12, importará na decadência do direito de recurso e na 
declaração do Pregoeiro da licitante vencedora. 
 
8.1.13 - Decididos os recursos, quando for o caso, o Pregoeiro declarará a vencedora 
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da licitação, encaminhando o processo à autoridade competente, para 
homologação do certame e adjudicação do objeto, podendo revogar a licitação nos 
termos da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 
 
8.1.14 - Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das 
licitantes desclassificadas e das classificadas não declaradas vencedoras 
permanecerão sob custódia da Administração, até a assinatura do termo de 
contrato com a licitante vencedora do certame licitatório. 
 
8.1.14.1 - Superada a etapa da assinatura do termo de contrato, as licitantes 
deverão retirar os envelopes, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis. Findo o 
prazo estipulado, os envelopes serão destruídos. 
 
8.1.15 - Serão inabilitadas as licitantes que apresentarem documentação 
incompleta ou com borrões, rasuras em partes essenciais, e desclassificadas as 
propostas que não atenderem às exigências essenciais do edital. 
 
 
9 - DO PREÇO 
 
9.1 - A licitante somente será declarada vencedora se sua proposta final contemplar 
valor igual ou inferior ao estimado pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro/SP, salvo 
quando arguido pela Licitante motivo devidamente comprovado e aceito pela 
Administração. 
 
9.2 - Em havendo prorrogação do prazo contratual, os preços serão reajustados 
com base no mês de apresentação da proposta, mediante aplicação da variação do 
índice IPC/FIPE apurado no período. 
 
 
10 - DA HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1 - A homologação do presente certame e adjudicação do objeto à empresa 
vencedora compete ao Sr. Prefeito Municipal, ato que será praticado 
imediatamente após o julgamento e decurso dos prazos recursais ou a decisão dos 
recursos eventualmente interpostos. 
 
11 - DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
11.1 - Preliminarmente à assinatura do contrato, a licitante vencedora da licitação 
obriga-se ao recolhimento do equivalente a 3% (três por cento) do valor do contrato, a 
título de garantia,  podendo  optar  dentre  as  modalidades  legalmente discriminadas 
no artigo 56, Parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
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11.2 - A Contratada obriga-se a substituir ou prorrogar o prazo de garantia 
oferecida, caso a mesma expire a sua validade antes do recebimento definitivo dos 
serviços. 
 
11.3 - Em havendo aditamento do valor contratual, a empresa deverá proceder, 
em até 10 (dez) dias, ao aditamento da garantia, de modo a manter-se a garantia 
inicial. 
 
11.4 - A devolução da garantia oferecida pela Contratada será feita após o  
recebimento definitivo dos serviços, desde que estejam cumpridas todas as obrigações 
assumidas, sem prejuízo das responsabilidades supervenientes. 
 
11.4.1 - A devolução da garantia não isentará a Contratada quanto às 
responsabilidades que lhe couberem, segundo as prescrições do artigo 618 do Código 
Civil. 
 
11.5 - A garantia, recolhida em moeda corrente, será atualizada monetariamente 
de acordo com a variação do Índice Geral de Preços de Mercado – IPC/FIPE, ou 
outro índice adotado em substituição deste pelo Governo Federal, até a data de sua 
restituição à Contratada. 
 
11.6 - Na hipótese de a garantia oferecida vir a ser atingida em decorrência de 
conduta penalizadora aplicada à Contratada, obriga-se a mesma, no prazo de 10 
(dez) dias contados da data em que ocorrer a apropriação, a complementá- la, de 
modo a recompor o seu valor original. 
 
11.6.1 - Em não sendo possível tal providência, devido a modalidade de garantia 
efetuada pela Contratada, poderão as multas serem descontadas dos valores que 
a Contratada tenha a receber, correspondente à parcela contratual seguinte à 
lavratura da penalização. 
 
11.6.2 - Caso o valor da multa ultrapasse o da garantia prestada, a diferença será 
descontada dos valores que a Contratada tenha a receber, correspondente à 
parcela contratual seguinte à lavratura da penalização, ou ainda, cobrada 
judicialmente. 
 
 
12 - DA CONTRATAÇÃO 
 
12.1 - A vencedora deverá assinar o instrumento de contrato dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da intimação, adotando as seguintes providências: 
12.1.1 - Recolhimento do equivalente a 3% (três por cento) do valor do contrato, a 
título de garantia, podendo optar dentre as modalidades legalmente discriminadas 
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no artigo 56, Parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
12.1.2 - Apresentar a Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa do INSS e 
Certificado de Regularidade do FGTS, com prazo de validade em vigor, no caso das 
certidões apresentadas na fase de habilitação, estarem, na data da assinatura do 
contrato, com prazo expirado. 
 
12.1.3 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o instrumento de 
contrato, caracterizará descumprimento total das obrigações assumidas, 
sujeitando-se às penalidades previstas nos itens 19.1. e 19.2. deste edital, sem 
prejuízo das demais sanções legais. 
 
 
13 - LOCAL DE ENTREGA 
 
13.1 - Os serviços deverão ser entregues implantados nos locais indicados pela 
Prefeitura Municipal de Cruzeiro – SP. 
 
 
14 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
14.1 - Os serviços entregues deverão estar de acordo com os padrões de qualidade, 
observada a regra de especificações fixada no Anexo VI do presente edital. 
 
14.2 - O objeto do contrato será recebido definitivamente nos termos do artigo 73 
da Lei 8.666/93. 
 
14.3 - Caso o objeto não seja recebido definitivamente, a Nota Fiscal/Fatura será 
devolvida à Adjudicatária. 
 
14.4 - Caso os serviços não atendam a qualquer uma das especificações constantes 
deste edital e seu Termo de Referência, a unidade recebedora solicitará a 
regularização dos mesmos em prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. O atraso na 
regularização dos serviços acarretará a suspensão dos pagamentos, além da aplicação 
das penalidades previstas. 
 
14.5 - Caso a Nota Fiscal/Fatura emitida contenha erros, a Administração não a 
aceitará, devolvendo-a imediatamente à Adjudicatária, que terá o prazo de 24 
(vinte e quatro) horas para sutistituí-la, retificando-a, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades previstas. 
 
15 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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15.1 - O pagamento será efetuado à contratada mensalmente, pelos serviços 
efetivamente prestados, em até 20 (vinte) dias, por meio de Nota Fiscal/Fatura 
emitida, que deverá estar devidamente atestada por servidor competente da 
Administração Pública, obedecendo-se a cronologia de pagamentos conforme o 
disposto no artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela 
Lei Federal nº 9.648/98. 
 
15.2 - No ato dos pagamentos devidos, em atendimento ao artigo 112 e seguintes 
da Instrução Normativa RFB nº. 971/2009, a Prefeitura ira descontar e arrecadar a 
contribuição Previdenciária da contratada, mediante desconto correspondente a 
11% (onze por cento) sobre o valor total da nota fiscal ou fatura de serviços e 
recolher a Secretaria da receita Previdenciária a importância retida em nome da 
CONTRATADA. 
 
15.3 - A CONTRATADA, visando o cumprimento da obrigação que lhe é atribuída pela 
Lei Federal nº 9.032/95, em seu artigo 4º, apresentará à Prefeitura, no ato dos 
pagamentos devidos, a Certidão Negativa ou Postiva com efeito de Negativa do INSS e 
Certificado de Regularidade do FGTS, com prazo de validade em vigor, como condição 
para liberação do seu crédito. 
 
15.4 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA de responsabilidade pelos serviços 
realizados ou implicará em sua aceitação. 
 
 
16 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
16.1 - Os serviços, definidos nos termos deste Edital, deverão ser executados 
durante o período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato. 
 
16.2 - O prazo de vigência contratual poderá ser prorrogado, mediante justificativa 
e prévia autorização da autoridade competente, conforme § 2º do artigo 57, da Lei 
Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pelas Leis nºs. 8.883/94, 
9.032/95 e 9.648/98. 
 
 
17 - DO ADITAMENTO 
 
17.1 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias à execução dos serviços, 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme 
artigo 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações introduzidas 
posteriormente. 
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17.1.2 - Nenhum acréscimo poderá exceder o limite acima estabelecido, facultada 
a supressão, além do limite nele estabelecido, mediante acordo entre os 
contratantes, conforme previsto na Lei Federal nº 9.648/98. 
 
 
18 - DO REAJUSTE 
 
18.1 - Os preços apresentados terão seus valores fixos em Reais. Esses valores, 
inicialmente contratados, poderão ser reajustados somente após 1 (um) ano, 
mediante aplicação do Índice Geral de Preços de Mercado – IPC/FIPE, ou na falta 
deste, por outro que o substitua, de acordo com a legislação Federal, 
especialmente a Lei Federal nº. 10.192/01. 
 
18.1.2 - O pedido de reajuste deverá ser protocolado, no setor de Protocolo desta 
Prefeitura Municipal, situado na Rua Coronel José de Castro, 540 – Centro – 
Cruzeiro/SP, e instruído com a Planilha de cálculos dos custos utilizados na 
execução do contrato, a partir do preço inicial contratado, cuja data base é a data 
de apresentação da Proposta de Preço. 
 
 
19 - PENALIDADES 
 
19.1 - A licitante que apresentar documentação falsa, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, ainda, proceder 
de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da Lei 8.666/93, restando 
impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, 
além das penalidades civis e criminais previstas em lei. 
 
19.2 - A licitante que não mantiver a proposta terá sua adjudicação indeferida e ficará 
impedida de licitar e contratar com esta Administração Pública Municipal de Cruzeiro, 
pelo prazo de até 02 (dois) anos, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da aplicação 
das multas previstas nesse edital e das demais cominações legais. 
 
19.3 - A recusa da Adjudicatária em assinar o Termo de Contrato, sujeita-a a 
penalidade de multa no percentual de 10% (dez por cento) do  valor  do  contrato, sem 
prejuízo das medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88  da Lei nº 8.666/93 
com alterações posteriores. 
 
19.4 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação objeto da licitação será 
aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do ajuste; 
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19.5 - O atraso na prestação de serviços sujeitará a CONTRATADA à multa de 1,0% (um 
por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso, até o 15°  (décimo quinto) dia de 
atraso, após será considerado inexecução total do contrato. 
 
19.6 - O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para regularização 
do serviços e entregue em desacordo com as especificações constantes do objeto 
da presente licitação e seu Termo de Referência, ou para substituição da Nota 
Fiscal/Fatura emitida com falhas, acarretará a aplicação de multa diária 
equivalente a 1% do valor do contrato. 
 
19.7 - Os serviços em desacordo com as especificações constantes do edital e seu 
Termo de Referência, ou em níveis de qualidade inferiores ao especificado no presente 
edital e na Proposta de preços vencedora, sujeitará a Contratada  à multa de 10 % (dez 
por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, e, ainda, 
rescisão contratual. 
 
19.8 - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado 
procedimento administrativo específico, sendo assegurado à Contratada o direito 
ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a ela inerente. 
 
19.9 - As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução 
do objeto do Contrato. 
 
 
20 – DA RESCISÃO 
 
20.1 - A inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da presente licitação 
enseja a rescisão do contrato, que será processada em conformidade com o que 
determina o artigo 77 e seguintes da Lei 8.666/93, com alterações posteriores, ficando 
segurado à administração o direito de aplicar  as  penalidades previstas no artigo 87 do 
referido diploma legal, garantida a prévia defesa. 
 
 
21 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1 - Os equipamentos disponibilizados pela CONTRATADA serão em regime de 
comodato e utilizados exclusivamente para fins dos serviços deste projeto, sendo 
vedado sua utlização para outras finalidades ou aplicações. 
 
21.2 - Os equipamentos devem ser instalados em perfeitas condições de uso e a sua 
manutenção é de responsabilidade da CONTRATADA. 
21.3 - Na hipótese de reparos e reposição de equipamentos cedidos pela 
CONTRATADA ao CONTRATANTE, que tenham sido avariados ou tornados inutilizáveis 
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por ação ou omissão deste último, a CONTRATADA poderá cobrar do CONTRATANTE, 
os respectivas custos de manutenção para o restabelecimento do serviço. 
 
21.4 - A CONTRATADA permanecerá proprietária dos equipamentos cedidos em 
comodato ao CONTRATANTE, o qual é responsável pela guarda e zelo dos 
equipamentos, inclusive na ocorrência de caso fortuito e força maior e demais 
responsabilidades expressas nos artigos 579 a 585 do Código Civil. 
 
21.5 - A CONTRATANTE conservará os equipamentos alocados nas suas instalações e 
manterá nas exatas condições que lhe foram entregues pela CONTRATADA, utilizando-
os conforme sua natureza, destinação específica previstas neste projeto, 
responsabilizando-se por quaisquer perdas e danos. 
 
21.6 - Os pedidos de esclarecimentos, recursos administrativos e impugnações ao 
presente edital deverão ser protocolizados no Setor de Protocolo desta Prefeitura, 
situado na Rua Coronel José de Castro, 540 – Centro – Cruzeiro/SP, no horário 
compreendido entre 09:00 e 15:00 horas, até o 2º (segundo) dia útil anterior a data 
marcada para a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes de 
documentação e propostas. 
 
21.7 - Decairá do direito de solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
presente edital o interessado que não se manifestar até o 2° (segundo) dia útil anterior 
à data da sessão do Pregão, o que caracterizará aceitação de todos os seus termos e 
condições. Qualquer manifestação posterior que venha a apontar falhas ou 
irregularidades que o viciariam não terá efeito de recurso perante a Administração. 
 
21.8 - A Contratante fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões propostas pela Administração, nos termos do disposto no 
artigo 65, parágrafo 1°, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores. 
2 1 . 9  -  As partes elegem o Foro da Comarca de Cruzeiro para quaisquer 
procedimentos decorrentes desta licitação. 
 

 
16 de janeiro de 2019 

 
 
 
 

THALES GABRIEL FONSECA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I  
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.183/2018 
 
OBJETO: – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para 
fornecimento de Rede Metropolitana (MAN), Internet e telefonia fixa comutada 
com implantação de circuitos de comunicação em fibra ótca, e capacidade de 
prover tráfego de dados, voz e imagem entre as unidades da Prefeitura Municipal de 
Cruzeiro 
 
 
A Empresa .........................................., com endereço ..................................... , 
CNPJ ........................., telefone/fax nº ..........................,  após  examinar 
minuciosamente o Edital e Anexos do PREGÃO em epígrafe e, após tomar pleno 
conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, propõe os  preços  mensal  e  
global para o item único discriminado: 
 

SERVIÇO FORNECIDO 
Local de 

Instalação 
Qtde/Banda 
Contratada 

Valor 
Mensal R$ 

Valor da 
Instalação/ 

Ativação 
R$ 

01 Acesso de 200M MPLS 
concentrador 

Rua Coronel 
José de Castro, 

540 

200 M Fibra 
Óptica 

  

77 acessos em 20M cada MPLS 
Remotos 

Endereços 
diversos 

20M / ponto 
  

01 PABX IP Rua Coronel 
José de Castro, 

540 
1 equipto. 

  

01 acesso a internet de 200M 
cada 

Rua Coronel 
José de Castro, 

540 

200 M Fibra 
Ótica 

  

Chips de Telefonia Móvel, com 
pacote de 10GB de Internet 4G, 
ligações Ilimitadas e SMS 
Ilimitados 

- 11 chips 

  

Total Mensal R$*******  

Total da 
Instalação 

 R$ ********* 

Subtotal 1 = (Total Mensal x 12 meses) + Total Instalação R$ ******* 
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TRÁFEGO ESTIMADO TELEFONIA FIXA 
 

Tipo 
Quantidade 

estimada 
(minutos) 

Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

Local 50.000 ***** ***** 

VC1 15.000 ***** ***** 

VC2 5.000 ***** ***** 

VC3 5.000 ***** ***** 

Interurbano Intra 1.000 ***** ***** 

Interurbano Inter 1.000 ***** ***** 

Total Mensal R$ ******* 

SubTotal 2 = (Total Mensal * 12 meses) R$ ******* 

 
 
Preço Global (Subtotal 1 + Subtotal2): 
R$ ................................. ( ................................................................ ). 
 
 
Declaramos garantir que os serviços atendem a todos os requisitos gerais e específicos 
descritos no Termo de Referência do Edital, caso venha a ser declarada vencedora da 
etapa de lances, tão logo convocados formos pelo Pregoeiro. 
 
Prazo de Entrega: Os serviços serão executados durante o período de 12 (doze) 
meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo este período vir a ser 
prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos e prazos previstos na Lei 
8.666/93. 
 
Prazo de Implantação: Os serviços ofertados serão implantados no prazo constante 
do item 06 (seis) do termo de referência o qual faz parte integrante do Edital. 
 
Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura 
da licitação. 
 
Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado à contratada mensalmente, 
pelos serviços efetivamente prestados, em até 15 (quinze) dias, após a 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, que deverá estar devidamente atestada por 
servidor competente da Administração Pública. 
 
Declaramos expressamente estar plenamente cientes e de acordo com todas as 
condições estabelecidas no Edital e nos seus Anexos, bem como que os preços 
ofertados têm como referência os praticados no mercado, encontrando-se nos 
mesmos computados todos os custos básicos, diretos e indiretos, bem como 
encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outros custos ou despesas que incidam 
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ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto ofertado, 
concernentes à plena e satisfatória entrega do mesmo no prazo estipulado no 
edital. 
 
Caso esta proponente venha a se sagrar vencedora no certame, em havendo 
prorrogação do prazo contratual, os preços serão reajustados com base no mês de 
apresentação da proposta, mediante aplicação da variação do índice IPC/FIPE apurado 
no período, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO e 
seus Anexos. 
 
 
 
Data: ..................................................................................... 
 
 
 
 
 

Representante Legal da Empresa 
(Carimbo do CNPJ da Empresa) 
RG nº 
CPF nº 

 
 
 
*As Especificações dos serviços devem constar de documento Anexo à Proposta 
Comercial, bem como documento anexo deverá ser juntado o Termo de Vistoria. 
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ANEXO II 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº,  neste  ato 
representada por  , portador da Cédula de Identidade RG nº _____, 
vem por meio desta DECLARAR que não esta enquadrada em nenhum dos itens que 
vedam a nossa participação na licitação. 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

Assinatura do Representante legal 
Carimbo da empresa 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), CNPJ nº, neste ato 
representado  por  , portador da Cédula de Identidade RG nº  
________________, vem por meio desta, DECLARAR que: 
 
 
a) Inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, ficando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; e 
 
 
b) Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos, em cumprimento ao estabelecido na 
Lei nº 9854, de 27/10/99, publicada no DOU de 28/10/99 e ao inciso XXXIII, do artigo 
7º, da Constituição Federal. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz ( ). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 

 
Local e data 

 
 
 

Assinatura do Representante legal 
Carimbo da empresa 
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ANEXO IV 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

TERMO CONTRATUAL QUE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO E A 
EMPRESA  , TENDO POR OBJETO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
FORNECIMENTO DE REDE METROPOLITANA (MAN), INTERNET E TELEFONIA FIXA COMUTADA 
COM IMPLANTAÇÃO DE CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO EM FIBRA ÓTICA, E CAPACIDADE DE 
PROVER TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E IMAGEM ENTRE AS UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CRUZEIRO 
 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019  
Processo nº. 10.183/2018  
Contrato nº xxx/xxxxx 
 
 

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a Prefeitura 
Municipal de Cruzeiro, entidade jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. do 
Ministério da Fazenda sob n.º 46.668596/0001-01, com sede nesta Cidade, à Rua 
Coronel José de Castro, 540 – Centro – Cruzeiro/SP, doravante denominada 
simplesmente  CONTRATANTE,  neste  ato  representada pelo  Prefeito  Municipal, Sr. 
__________ , portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º  _________ e do 
CPF n.º  _______, e de outro lado a empresa:  
 ___________, inscrita no C.N.P.J. n.º________   , entidade jurídica 
de  direito  privado, estabelecida à   _____________, neste ato representado 
pelo(a) Sr(a) ________ ______ , portador(a) da Cédula  de Identidade 
RG  n.º _______ __  e do CPF n.º  ____________, a seguir denominada 
simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e avençado e celebram por força do 
presente instrumento contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços para fornecimento de Rede Metropolitana (MAN), Internet e telefonia fixa 
comutada com implantação de circuitos de comunicação em fibra ótica, e 
capacidade de prover tráfego de dados, voz e imagem entre as unidade da 
Prefeitura Municipal de Cruzeiro, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Obriga-se a CONTRATADA, na forma deste 
contrato a prestação de serviços para fornecimento de Rede Metropolitana 
(MAN), Internet e telefonia fixa comutada com implantação de circuitos de 
comunicação em fibra ótica, na conformidade do Pregão Presencial nº /2019, nos 
termos de sua Proposta Comercial, a qual doravante passa a fazer parte integrante 
deste Termo Contratual, complementando-o em tudo quanto não conflitar com as 
normas legais que regem a matéria (Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8666 
de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas legais 
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atinentes à matéria). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços para fornecimento de Rede Metropolitana (MAN), Internet e 
telefonia fixa comutada com implantação de circuitos de comunicação em fibra ótica, e 
capacidade de prover tráfego de dados, voz e imagem entre as unidades da Prefeitura 
Municipal de Cruzeiro, conforme requisitos gerais e específicos descritos no Termo de 
Referência do Edital do Pregão. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - Pagará a CONTRATANTE à CONTRATADA pelo 

efetivo serviços o valor total de R$ (por extenso). 
 

Parágrafo Único: - Em havendo prorrogação do prazo 
contratual os preços contratados serão reajustados com base no mês de 
apresentação da proposta, mediante aplicação da variação do índice IPC/FIPE 
apurado no período. 

 
CLÁUSULA QUARTA - O pagamento será efetuado à contratada 

mensalmente, pelos serviços efetivamente prestados, em até 15 (quinze) dias, após a 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, que deverá estar devidamente atestada por 
servidor competente da Administração Pública, obedecendo-se a cronologia de 
pagamentos conforme o disposto no artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, com as 
alterações introduzidas pela Lei Federal nº 9.648/98. 
 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA, visando o cumprimento 
da obrigação que lhe é atribuída pela Lei Federal nº 9.032/95, em seu artigo 4º, 
apresentará à Prefeitura, no ato dos pagamentos devidos, a Certidão Negativa ou 
Positiva com efeito de Negatia do INSS e Certificado de Regularidade do FGTS, com 
prazo de validade em vigor, como condição para liberação do seu crédito. 

 
Parágrafo Segundo: Nenhum pagamento isentará a 

CONTRATADA de responsabilidade pelos serviços realizados ou implicará em sua 
aceitação. 
 

CLÁUSULA QUINTA – Os serviços serão prestados durante o período de 
12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste contrato, podendo este período 
vir a ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos e prazos previstos 
na Lei 8.666/93. 
 

Parágrafo Primeiro: Os serviços para instalação da Rede 
Metropolitana (MAN) e sua disponibilização deverá ter início em até 5 dias úteis após a 
assinatura do contrato, quando deverá ser elaborado cronograma de instalação dos 
enlaces, após alinhamento e priorização junto à equipe do Departamento de TI da 
Prefeitura. 
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Parágrafo Segundo: A CONTRATADA Prazo de instalação dos 
pontos concentradores é de 45 (quarenta e cinco dias) dias da data da emissão da 
Ordem de Serviço pelo Departamento de TI da Prefeitura. 

 
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA Prazo de instalação da 

rede metropolitana (MAN)  em cada localidade atendida é de 30 dias data da emissão 
da respectiva Ordem de Serviço pelo Departamento de TI da Prefeitura. 

 
Parágrafo Quarto: A CONTRATADA O prazo total para entrega 

da rede metropolitana será de 120 dias, salvo qualquer impedimento motivado 
exclusivamente pela CONTRATANTE, que neste caso se manifestará por escrito 
justificando a mudança e alterando a Ordem de Serviço. 

 
Parágrafo Quinto: A CONTRATADA O prazo para instalação e 

ativação dos serviços de Internet é de até 45 (quarenta e cinco) dias após a data de 
entrega dos pontos concentradores da Rede  Metropolitana (MAN), ou seja, total de 
até 90 (noventa) dias após emissão da Ordem de Serviço pelo Depto de TI da 
Prefeitura. 

 
Parágrafo Sexto: A CONTRATADA Prazo de instalação do 

PABX-IP é de 30 (trinta) dias após a data de entrega dos pontos concentradores da 
Rede Metropolitana (MAN), ou seja, total de até 75 (setenta e cinco) dias após emissão 
da Ordem de Serviço pelo Depto de TI da Prefeitura. 

 
Parágrafo Sétimo: A CONTRATADA Prazo de instalação dos 

ramais de telefonia e portabilidade numérica em cada localidade atendida é de 15 dias 
da data de entrega do acesso à rede metropolitana (MAN) na respectiva localidade. 

 
Parágrafo Oitavo: A CONTRATADA O recebimento de cada 

serviços e em cada localidade atendida, dar-se-á pela CONTRATANTE mediante a 
emissão do Termo de Recebimento assinado pelas partes dentro dos prazos 
estabelecidos, após a verificação da qualidade e conformidade dos serviços 
disponibilizados e sua aceitação. 

 
Parágrafo Nono: A CONTRATADA A não aceitação pela 

CONTRATANTE devido à não conformidade com a especificação técnica, poderá 
resultar no adiamento do pagamento até que as condições estabelecidas sejam 
atendidas, além das penalidades previstas na lei. 
 

CLÁUSULA SEXTA - A fiscalização dos serviços oriundos do presente 
contrato em nenhuma hipótese eximirá a CONTRATADA às responsabilidades 
contratuais e legais bem como os danos materiais ou pessoais que forem causados a 
terceiros seja por atos próprios, ou, de terceiros. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – A despesa com o presente contrato ocorrerá a 
conta de recurso próprio, cujas dotações orçamentárias consignadas no Orçamento 
Municipal de 2019. 

CLÁUSULA OITAVA - Alterações às cláusulas ora convencionadas serão 
procedidas através de simples aditamentos de comum acordo entre as partes, sempre 
por escrito. 
 

CLÁUSULA NONA - A CONTRATADA está sujeita as seguintes multas, sem 
prejuízo do ressarcimento de eventuais danos causados à  Prefeitura  ou  a  terceiros, 
podendo ser descontado do crédito a receber, em favor da CONTRATANTE: 
 

§ 1º - A recusa da Adjudicatária em assinar o Termo de Contrato, 
sujeita-a a penalidade de multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato, sem prejuízo das medidas e penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da 
Lei nº 8.666/93 com alterações posteriores. 

 
§ 2º - A CONTRATADA que falhar ou fraudar a entrega do objeto, ou, 

ainda, proceder de forma inidônea, será declarada inidônea, nos termos da  Lei 
8.666/93, restando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, 
enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia 
defesa. 
 

§ 3º - Pela inexecução total ou parcial da obrigação objeto da 
licitação será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do ajuste; 
 

§ 4º - O atraso na implantação dos soOwares sujeitará a CONTRATADA à 
multa de 1,0% (um por cento) do valor do contrato, por dia de atraso,  até o 15° 
(décimo quinto) dia de atraso, após será considerado inexecução total do contrato. 
 

§ 5º - O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 
regularização dos serviços entregue em desacordo com as especificações  
constantes do objeto do Pregão Presencial e seu Termo de Referência, ou para 
substituição da Nota Fiscal/Fatura emitida com falhas, acarretará a aplicação de 
multa diária equivalente a 1% do valor do contrato. 
 

§ 6º - Os serviços em desacordo com as especificações constantes do 
edital e seu Termo de Referência, ou em níveis de qualidade inferiores ao especificado 
do objeto do Pregão Presencial, seu Termo de Referência, e, na proposta de preços da 
CONTRATADA, sujeitará a mesma à multa de 10 % (dez por cento) do valor do 
contrato, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, e, ainda, rescisão contratual. 
 

§ 7º - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado 
procedimento administrativo específico, sendo assegurado à CONTRATADA o direito 



32 

 
Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

Estado de São Paulo 

 

 

 

ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes. 
 

§ 8º - As multas são independentes e não eximem a CONTRATADA da 
plena execução do objeto do Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a 

execução do contrato em compatibilidade com as obrigações  por  ela  assumidas  
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e ainda: 
 

§ 2º - Ministrar no prazo 15 (quinze) dias úteis após a implantação dos 
softwares, treinamento aos servidores municipais indicados para operá-los. Tal 
treinamento abrangerá o preparo dos servidores para a utilização dos softwares, bem 
como para a geração de backups diários para segurança dos dados. 
 

§ 3º - Prestar suporte técnico via atendimento, por telefone, e, 
excepcionalmente, in loco (visita) aos usuários dos serviços durante todo o período 
de execução contratual. 

 
§ 4º - Realizar manutenção técnica preventiva e corretiva, durante 

todo o período de vigência contratual, e sempre que necessário. 
 

§ 5º - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões propostas pela Administração, nos termos do disposto no artigo 65, 
parágrafo 1°, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A inadimplência das cláusulas e 
condições estabelecidas neste contrato, por parte da CONTRATADA assegurará à 
CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de 
memorando, entregue diretamente, ou pôr  via postal, com prova de recebimento. 
Fica a critério da CONTRATANTE, declarar rescindido o contrato, nos termos desta 
cláusula ou aplicar as multas respectivas de que trata a cláusula nona. 
 

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da 
CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a 
licitações e contratos administrativos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A CONTRATADA será responsável pelos 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais nos termos do artigo 71 da 
Lei 8.666/93 com alterações posteriores. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica desde já eleito o Foro da Comarca de 
Cruzeiro, para dirimir questões que possam resultar deste contrato e que não 
puderem ser amigavelmente solucionadas. 
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E por assim estarem justos e contratados, fizeram este instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que 
também o assinam. 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
 

______ de   de 2019 
 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
Prefeito Municipal 

- Contratante - 
 

- Contratada - 
 
TESTEMUNHAS: 

Nome       Nome 
RG. nº  RG. nº 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 
A empresa ................................ inscrita no C.N.P.J/MF. sob o nº,..................................., 
com sede em..................................................................................................................., na 
rua/avenida ............................................................. nº ................................, tendo como 
representante legal o(a) Sr..........................................................................., citar o cargo 
...............................................,  credencia o/a Sr./a ........................................................, 
portador da cédula de identidade nº .........................................................., para 
representar perante a Prefeitura Municipal de Cruzeiro-SP, na licitação Pregão 
Presencial Nº xxx/2019, outorgando-lhe expressos poderes para formulação de lances 
verbais, manifestação quanto a intenção  de recorrer das decisões do pregoeiro, 
desistência e renuncia ao direito de interpor recursos e para prática de todos os 
demais atos inerentes ao certame em referência. 
 

Local e data 
 
 
 

Assinatura do Representante legal (com firma  reconhecida) 
Carimbo da Empresa 
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ANEXO VI 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PROJETO BÁSICO 
 
1. OBJETO 
 

Este projeto básico destina-se a estabelecer requisitos técnicos para 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços para fornecimento 
de Rede Metropolitana (MAN), Internet e telefonia fixa comutada com 
implantação de circuitos de comunicação em fibra ótica, e capacidade de prover 
tráfego de dados, voz e imagem entre as unidades da Prefeitura Municipal de 
Cruzeiro 
 
 
2. INTRODUÇÃO 
 

Nos dias atuais, um dos fatores vitais para o desenvolvimento  econômico, 
social e cultural tem sido o aproveitamento das oportunidades oferecidas pelas 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Está diretamente relacionado com a 
amplitude e efetividade dos processos de  adaptação,  mudança  e  inovação 
tecnológicas, bem como da capacidade de gerar e difundir informação e 
conhecimento. 

 
Este projeto busca criar infraestrutura de rede e comunicação necessários 

para que todas as secretarias e setores da Administração possam acessar, utilizar, 
produzir e disseminar informações e conhecimento, para prestar de maneira 
efetiva e transparente os seus serviços à população. 

 
Permitir acesso a meios avançados de comunicação, e com velocidade 

disponível de tráfego, é cada vez mais relevante e importante para uma Administração 
que deseja estar em sintonia com as demandas dos seus cidadãos. 

 
Dentre os vários beneIcios diretos e indiretos que este projeto viabilizará, 

destacamos alguns: 
 

 Modernizar, viabilizar e dinamizar a Administração na prestação de 
serviços públicos aos cidadãos e munícipes, em áreas como segurança pública, 
saúde e educação; 

 Racionalizar o uso de recursos de comunicação interna e externa, 
com consequente redução de custos; 

 Instituir uma política de governo  eletrôncio  ampliando  modelo  de 
gestão de serviços públicos, baseado na universalização do acesso, na qualidade e 
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na integração; 

 Ampliar a transparência das contas públicas municipais através da 
utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação; 

 Estimular mecanismos participativos e colaborativos de gestão 
pública. 

 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A REDE METROPOLITANA (MAN) 
 
3.1. A Rede Metropolitana (MAN) deverá ser dedicada para CONTRATANTE, e 
constituída considerando 1 Ponto Concentrador, conectando todos os locais conforme 
indicados na Tabela I. 
 
3.2. A Rede Metropolitana (MAN) deverá prover conectividade através de enlaces por 
fibra ótica ou por meio de radiofrequência, respeitando o limite de 5% das localidades 
para atender situações em que a instalação com Fibra fique inviavel e desde que 
garantidos os acordos de nível de serviço (SLA), nas velocidades e quantidades 
conforme na Tabela IV, e será utilizada para comunicação de dados, voz e imagem 
através deste mesmo meio físico. 
 
3.3. A CONTRATADA deverá fornecer todos os serviços de implantação, operação, 
manutenção e gerência das conexões, conforme especificações mínimas deste projeto. 
 
3.4. A Rede Metropolitana (MAN) irá interligar com fibra ótica ou por meio de 
radiofrequência, respeitando o limite de 5% das localidades para atender situações em 
que a instalação com Fibra fique inviavel desde que garantidos os acordos de nível de 
serviço (SLA), o ponto concentrador à todos os pontos remotos e suas respectivas 
LAN’s relacionados na Tabela I, onde é indicado a qual ponto concentrador o 
respectivo ponto remoto deverá ser conectado. 
 
3.5. Para cada ponto remoto deve ser disponibilizada conexão na seguinte forma: 1 
porta LAN padrão Ethernet/RJ-45 para rede de dados, 1 porta LAN padrão 
Ethernet/RJ-45 exclusiva para vídeo, e conectores padrão RJ11 para telefonia nas 
quantidades indicadas na Tabela IV. Mesmo no caso de pontos remotos no mesmo 
endereço, ou ainda no mesmo local do ponto concentrador, a entrega das 
conexões deverá ser individualizada conforme especificado. 
 
3.6. O ponto concentrador funcionará como gateway padrão para os demais pontos 
remotos, e utilizarão protocolo MPLS. Através dessa rede a CONTRATANTE manterá 
serviços internos como domínio, CFTV, monitoração das LANs remotas, central de 
telefonia e outros. 
 
3.7. As conexões de rede entre as unidades remotas e o ponto concentrador 
deverão atender aos seguintes requisitos: 
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3.7.1. Velocidade maior ou igual à 98% da velocidade nominal 3.7.2.Latência menor ou 
igual à 75 ms 
 
3.7.3.Perda de Pacotes menor ou igual à 1% 
 
3.8. Toda infraestrutura para o ponto concentrador, tais  como  roteadores, switches, 
transceivers, racks, patch panels, cabling, e outros necessários para interconexão dos 
enlaces Isicos da rede, deverão ser fornecidos, instalados, configurados e mantidos 
pela CONTRATADA. 
 
3.9. A CONTRATANTE disponibilizará local específico e adequado nas suas instalações, 
com tomadas de alimentação 110V  em  circuito  independente, que serão utilizados 
para abrigar os pontos concentradores. 
 
3.10. Devem ser utilizados rack's fechados padrão 19” específicos para instalação 
dos pontos concentradores, garantindo proteção adequada para acesso aos 
equipamentos, inclusive para os nobreaks e banco de baterias. 
 
3.11. É vedado o compartilhamento do ponto concentrador para outros fins alheios 
a este projeto e aos locais relacionados, salvo sob solicitação e/ou concessão da 
CONTRATANTE; 
 
3.12. A CONTRATADA deve disponibilizar todos os equipamentos e serviços relativos à 
configuração, à instalação, à operação e à manutenção da estrutura da rede de 
comunicação até a entrega das conexões nos pontos remotos. 
 
3.13. A CONTRATADA deve fornecer toda instalação da rede de acesso externa 
(incluindo cabos, tubulações, conexões, equipamentos) para os pontos remotos da 
CONTRATANTE, e não deverá gerar qualquer ônus adicional, devendo estar todos os 
custos contemplados na proposta. 
 
3.14. Nos pontos remotos, quando existirem e houver  espaço,  poderão ser utilizados 
racks da CONTRANTANTE disponíveis nestas unidades para a instalação de 
equipamentos, sendo que bandejas ou elementos de fixação para os equipamentos 
devem ser providenciadas pela CONTRATADA. 
 
3.15. Nas unidades em que não houver rack disponível, a CONTRATADA deverá 
providenciar, rack e recursos de fixação/suporte de forma a entregar uma instalação 
segura e confiável dos seus equipamentos. 
 
3.16. A CONTRATANTE disponibilizará somente tomada de alimentação 110v nos 
pontos remotos para alimentação dos equipamento da CONTRATADA nestas unidades. 
 
3.16.1. Toda infraestrutura necessária nas instalações internas,  como obras civis, 
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elétricas, ar condicionado, tubulação etc., correrão por conta e responsabilidade da 
CONTRATANTE. 
 
3.17. Os  equipamentos necessários ao  funcionamento dos pontos remoto deverão se 
adequar à tensão e às condições ambientais existentes nos locais de instalação. 
Proteções adicionais, climatização e outras situações que a CONTRATADA julgar 
necessário para perfeita operação e integridade dos seus equipamentos deverão ser 
providenciados sem qualquer ônus adicional para CONTRATANTE. 
 
3.18. A CONTRATADA deve realizar a instalação e configuração de todos os recursos de 
sua propriedade, necessários à realização dos serviços (tais como racks, modems, 
roteadores, etc.), observando o horário  de  expediente  e restrições  de acesso aos 
respectivos locais. Caso seja necessário, deve obter autorização prévia da 
administração para acessar os locais em horários estipulados, informando nome e RG 
do(s) funcionário(s) autorizado(s). 
 
3.19. A CONTRATADA deve responsabilizar-se pelo fornecimento, manutenção e 
reposição de todos os equipamentos, infraestrutura e meios necessários utilizados na 
execução do objeto contratado, cujos custos deverão  estar incluso no valor proposto. 
A rede interna (local) em cada unidade é de responsabilidade da CONTRATANTE. 
 
3.20. A infraestrutura de rede de comunicação digital deve possuir suporte a 
provisionamento e tunelamento de tráfego. 
 
3.21. A infraestrutura de rede de comunicação digital também deve possuir 
recursos para garantia de desempenho e privacidade, além de permitir a utilização 
de endereçamento IP privativo. 
 
3.22. Não serão permitidas conexões a backbone de Internet nos pontos remotos, 
somente através dos pontos concentradores para que haja controle do tráfego 
com rede externa 
 
3.23. A CONTRATADA deverá possuir outorga da ANATEL para explorar Serviços de 
Comunicação Multimídia (SCM); 
 
3.24. As providências necessárias à liberação e legalização do serviço perante os 
órgãos municipais, estaduais, federais ou concessionárias se for o caso, é de 
responsabilidade da CONTRATADA. 
 
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O SERVIÇO DE INTERNET 
 
4.1. O objeto deste item é a contratação de serviço de conectividade dedicada e de 
alta disponibilidade à Internet pública para a Rede Metropolitana (MAN). 
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4.2. O serviço de acesso à Internet deverá ser prestado pela CONTRATADA, de forma 
contingenciada, com  abordagem  independente,  no  Ponto  Concentrador 
 
4.3. O serviço contratado deverá suportar os diversos tipos de tráfego e protocolos 
suportados pela Internet Pública. 
 
4.4. O serviço internet deverá ser disponibilizado pela CONTRATADA com a utilização 
de endereços IPv4 e IPv6 e a concessão de um bloco de endereços IPv4, de no mínimo 
/29 para 8 (oito) IP’s válidos, roteáveis na internet. 
 
4.5. A CONTRATADA deverá reservar estes endereços IP exclusivamente para o 
CONTRATANTE, independentemente da sua utilização. 
4.6.Os endereços fornecidos não deverão constar de nenhum tipo de lista de bloqueio 
(RBL), seja qual for o motivo. 
 
4.7.A CONTRATADA deverá fornecer serviço de servidor DNS primário e secundário. 
 
4.8.No ponto concentrador devem ser habilitados serviços de NAT e DHCP para o 
fornecimento dos endereços privados para as estações de trabalho da rede 
metropolitana MAN. 
 
4.9.O serviço de Internet dedicado deverá ser fornecido na velocidade descrita na 
Tabela II. 
 
4.10. O serviço de Internet deve ser obrigatoriamente fornecido em fibra óptica e 
entregue no ponto concentrador. 
 
4.11. O serviço de Internet deve permitir acesso bidirecional (trafegar nos dois 
sentidos), acesso simétrico (mesma velocidade nominal nos dois sentidos), velocidade 
mínima de 96,8% da velocidade nominal, não possuir qualquer limitação sobre 
volume (em bytes) e conteúdo da informação trafegada no acesso, suporte a 
trânsito em IPv6, latência média de 15 ms até o ponto concentrador, e taxa de 
perda de pacotes menor ou igual que 2%. 
 
4.12. A CONTRATADA deve garantir disponibilidade média mensal de 97% (SLA) para o 
serviço de Internet até os pontos concentradores. 
 
4.13. A CONTRATADA deve possuir ao menos uma saída para backbone internacional 
própria, ou contrato firmado com operadora de trânsito de backbone internacional. 
 
4.14. A CONTRATADA deverá fornecer, dimensionar, disponibilizar, instalar, configurar, 
monitorar, operar, gerenciar e manter os equipamentos e recursos que forem 
necessários (roteadores, bastidores, meios de transmissão, cabeamento, dentre 
outros) para o provimento do serviço de Internet. 
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4.15. Todos os equipamentos necessários para execução do serviço deverão ser 
fornecidos em regime de comodato. 
 
4.16. Os equipamentos serão de propriedade da CONTRATADA, que deverá ser 
responsável pelo suporte técnico dos mesmos. 
 
4.17. O dimensionamento a que se refere o item anterior será realizado de modo a 
atender satisfatoriamente à necessidade de conexão da rede metropolitana (MAN) 
da CONTRATANTE à Internet. 
 
4.18. Não é permitido implementar nenhum tipo de filtro de pacotes que possa 
incidir sobre o tráfego originado da Internet ou destinado a Internet a partir da 
rede interna do CONTRATANTE, respeitando a confidencialidade, disponibilidade, 
e integridade dos dados trafegados, exceto sob expressa concordância da 
CONTRATANTE no caso de alguma ameaça de ataques cibernéticos. 
 
4.19. Os equipamentos, materiais e insumos que a CONTRATADA empregará na 
execução dos trabalhos deverão ser novos e de primeira qualidade, sendo vedado o 
emprego de itens reciclados ou recondicionados. 
 
4.20. A CONTRATADA deverá fornecer o roteador no ponto concentrador, 
providenciando sua instalação, configuração e gerência, para que todos os 
computadores da rede metropolitana (MAN) da CONTRATANTE possua acesso a 
internet. 
 
4.21.O roteador do ponto concentrador a ser disponibilizado pela CONTRATADA para o serviço 
internet deve atender aos seguintes requisitos mínimos: 
 
4.21.1. Possuir, no mínimo, 2 (duas) interfaces LAN Fast Ethernet 802.3u – 
Especificação 100 BASE-T (Full Duplex) com conector do tipo RJ-45, quando a 
velocidade máxima do circuito não for superior 100 Mbps; 
 
4.21.2. Possuir, no mínimo, 2 (duas) interfaces LAN Gigabit Ethernet 802.3ab – 
Especificação 1000 BASE-T (Full Duplex) com conector do 0po RJ-45, quando a 
velocidade máxima do circuito for superior 100 Mbps; 
 
4.21.3. Serem fornecidos com todos os componentes, módulos e acessórios 
necessários ao funcionamento do enlace internet; 
 
4.21.4. Suportar capacidade de filtros de  pacotes  (por protocolo, endereço IP  de 
origem, endereço IP de destino, porta de UDP/TCP de origem, porta de UDP/TCP de 
destino); 
 
4.21.5. Suportar classificação de tráfego de acordo com diversos critérios (interface, IP 
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origem/destino, portas TCP/UDP, MAC e serviço), em cada interface Isica e lógica (sub-
interface); 
 
4.21.6. Suporte aos seguintes protocolos de conectividade à Internet:  ATM, Fast 
Ethernet, MPLS, BGPv4, BGP Full no ponto concentrador; 
 
4.21.7. Deve possuir soOware de roteamento com suporte a compressão de 
dados; 
 
4.21.8. Deverá suportar os protocolos de roteamento (RIPv1/v2, OSPFv3, BGPv4, BGP 
Full no ponto concentrador); 
 
4.21.9. Suporte a NAT (RFC1631) e suporte a VLANS´s (IEEE 802.1Q) com roteamento 
entre elas; 
 
4.21.10. Suportar RFC791 (Internet Protocol); 
 
4.21.11.Suportar IPv4 e IPv6 em hardware; 
4.21.12.Suportar arquitetura com dual stack IPv4/IPv6; 
 
4.22.A CONTRATADA deverá executar, para tráfego Web, solicitação de alteração de 
rotas entrantes e de saída, de determinados pontos de rede dentro dos parâmetros 
estabelecidos em conjunto com a CONTRATANTE. 
 
4.23. Os roteadores devem possuir protocolo de gerenciamento SNMP e MIB-II 
implementados em conformidade com a RFC 1157 e RFC 1213 respectivamente. 
 
4.24. Os roteadores devem ser dimensionados para operar com  carga máxima de CPU 
e memória de 80%, desde que satisfeita a condição de tráfego igual ou inferior à 
capacidade da porta WAN do roteador, calculada a média de no máximo 5 minutos. 
Caso seja identificado,  durante a execução do contrato, um roteador com uso de CPU 
ou  memória acima destes limites, este deverá  ser substituído ou atualizado, pela 
CONTRATADA sem ônus adicional para a CONTRATANTE. 
 
4.25. A CONTRATADA deve atender e responder por todas as normas definidas pela 
Agência nacional de Telecomunicações – ANATEL. 
 
4.26. Todos os serviços relativos à especificação, ao projeto, à configuração, à 
instalação, à operação e à manutenção da estrutura da rede  de comunicação  até os 
roteadores de acesso da CONTRATADA, serão de responsabilidade da mesma. 
 
4.27. Toda a rede de acesso externa (incluindo tubulações, fixações etc) para a 
unidades do CONTRATANTE deverá ser fornecida pela CONTRATADA, bem como toda a 
infraestrutura externa  para  a  instalação,  ativação  e equipamentos 
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(cabos,equipamentos,  conectores  etc.)  para serviço  de acesso a Internet, não 
incidindo qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE. 
 
4.28. Os  equipamentos necessários  ao funcionamento dos links de dados deverão  se 
adequar à tensão e às condições ambientais existentes nos locais de instalação. 
Necessidades de conversores de tensão, estabilizadores de tensão, nobreaks, 
retificadores, dentre outros, são de responsabilidade da  CONTRATADA. 
 
4.29. A CONTRATADA deverá instalar os roteadores e demais equipamentos nos racks 
dos pontos concentradores. 
 
4.30. Os serviços da acesso dedicado a internet deverão estar disponíveis 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, durante todo o ano. 
 
5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA / MÓVEL 
 
5.1. Refere-se à prestação de serviço telefônico fixo comutado, na modalidade local e 
longa distância, nas unidades administrativas com suas respectivas quantidade de 
ramais definidas na Tabela IV. 
 
5.2. O acesso à RTFC (Rede de Telefonia Fixa Comutada) se dará a partir dos 
pontos concentradores, em redundância, e atingirá as unidades administrativas 
através da rede metropolitana (MAN). 
 
5.3. A CONTRATADA deverá possuir concessão ou autorização da ANATEL para prestar 
o serviço telefônico comutado – STFC, na modalidade local e longa distância. 
 
5.4. A CONTRATADA deverá fornecer, instalar e configurar equipamento de PABX- IP no 
ponto concentrador. 
 
5.5. A CONTRATADA deverá fazer a portabilidade dos números de telefone atualmente 
utilizados nas unidades, mantendo a mesma numeração. O equipamento PABX-IP 
deverá ser configurado para operar e manter todos os números de telefones 
atualmente existentes nas unidades 
 
5.6. Os principais recursos obrigatórios exigidos para o PABX-IP da CONTRATADA, são: 
 
5.6.1. Atendimento eletrônico - Unidade de resposta audível (URA) com menu 
personalizável dispondo de auto atendimento; 
 
5.6.2. Relatório de ligações bilhetagem, emitidos via .pdf ou .csv, configurável por 
número originado, número de destino, por período (diário, semanal, mensal); 
 
5.6.3. Suporte aos prompts personalizáveis de uso em linguagem portuguesa;  
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5.6.4.Suporte a Fax Símile; 
 
5.6.5. Redirecionamento de chamadas fora do horário de expediente;  
 
5.6.6.Busca automática; 
 
5.6.7.Autenticação através de senhas individuais;  
 
5.6.8.Grupos de captura, grupos de chamada;  
 
5.6.9.Conferência, estacionamento de chamadas; 
 
5.6.10. Serviço de help-desk (auto-atendimento) com até 10 posições de 
atendimento; 
 
5.6.11. Música em espera; 
 
5.7. O PABX-IP a ser implementado pela CONTRATADA, deve bilhetar todas as 
ligações originadas/destinadas à central, possibilitando a visualização e filtragem 
das ligações: recebidas, efetuadas, atendidas e perdidas. 
 
5.8. A bilhetagem do PABX-IP deve permitir filtragem de ligações de número 
originado ou destinado, selecionáveis por dia, mês ou ano, a partir de 
preenchimento/seleção de campos, permitindo pesquisa por ligações recebidas, 
efetuadas, atendidas ou perdidas, de ramal ou numero de origem/ destino 
específicos. 
 
5.9. As ligações entre as unidades administrativas não serão tarifadas pois trafegarão 
totalmente dentro da rede metropolitana (MAN). 
 
5.10. Toda a rede de acesso externa (incluindo tubulações, fixações etc) para a 
unidades do CONTRATANTE deverá ser fornecida pela CONTRATADA, bem como toda a 
infraestrutura externa  para  a  instalação,  ativação  e equipamentos (cabos, 
equipamentos, conectores etc.) para  serviço  de telefonia, não incidindo qualquer ônus 
adicional para a CONTRATANTE. 
 
5.11. O equipamento PABX-IP deve ser instalado no próprio rack de comunicação da 
CONTRATADA no ponto concentrador. 
 
5.12. A CONTRATADA manter a numeração atual dos telefones da CONTRATANTE, 
através da portabilidade numérica dos Códigos de Acesso ao Usuário junto à Anatel, 
nos termos da Resolução Anatel nº470/2007. 
 
5.13. A CONTRATADA deverá responder por quaisquer interferências de intrusos nos 
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circuitos em serviço, bem como zelar pela integridade do serviço de telefonia. O acesso 
Isico ou lógico dos circuitos e meios disponibilizados pela CONTRATADA para prover o 
serviço de telefonia deverão ser monitorados por um sistema de controle e supervisão, 
devendo qualquer anormalidade ser imediatamente comunicada à CONTRATANTE. 
 
5.14. A CONTRATADA deve dispor de um sistema de supervisão e controle do acesso 
aos serviços de telefonia, informando imediatamente quaisquer ocorrências de 
incidentes que afetem a segurança e sigilo das comunicações. 
 
5.15. A CONTRATADA apresentará mensalmente, 10 (dez) dias antes do seu 
vencimento, fatura dos serviços prestados, e permitindo a CONTRATANTE consultar 
seu detalhamento por sistema online na internet. 
 
5.16. Mesmo após o aceite da fatura, sendo identificada alguma cobrança indevida, os 
fatos serão informados à CONTRATADA para que, se for o caso, seja feita devido 
desconto do valor correspondente no documento de cobrança. 
 
5.17. Caberá à CONTRATADA responder pelo cumprimento dos postulados legais 
vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, bem como, assegurar os direitos e 
cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL, 
inclusive quanto aos preços praticados no processo licitatório e no curso do contrato 
firmado. 
 
5.18. A CONTRATADA não deverá veicular nenhuma publicidade acerca da 
contratação, sem autorização explícita e formal da CONTRATANTE. 
 
5.19. A CONTRATADA deverá fornecer adicionalmente 11 (onze) chips para Telefonia 
Móvel, com pacote de 10GB de Internet 4G mensal, ligações Ilimitadas e SMS 
Ilimitados, entregues em até 15 (quinze) dias da assinatura  do contrato. 
 
8. PRAZOS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE 
 
8.1. Os serviços para instalação da Rede Metropolitana (MAN) e sua disponibilização 
deverá ter início em até 5 dias úteis após a assinatura do contrato, quando deverá ser 
elaborado cronograma  de  instalação  dos enlaces, após alinhamento e priorização 
junto à equipe  do Departamento de TI da Prefeitura. 
 
8.2. Prazo de instalação dos pontos concentradores é de 45 (quarenta e cinco dias) 
dias da data da emissão da Ordem de Serviço pelo Departamento de TI da Prefeitura. 
 
8.3. Prazo de instalação da rede metropolitana (MAN) em cada localidade atendida é 
de 30 dias data da emissão da respectiva Ordem de Serviço pelo Departamento de TI 
da Prefeitura. 
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8.4. O prazo total para entrega da rede metropolitana será de 120 dias, salvo qualquer 
impedimento motivado exclusivamente pela CONTRATANTE, que neste caso se 
manifestará por escrito justificando a mudança e alterando a Ordem de Serviço. 
 
8.5.O prazo para instalação e ativação dos serviços de Internet é de até 45 
(quarenta e cinco) dias após a data de entrega dos pontos concentradores da Rede 
Metropolitana (MAN), ou seja, total de até 90 (noventa) dias após emissão da 
Ordem de Serviço pelo Depto de TI da Prefeitura. 
 
8.6. Prazo de instalação do PABX-IP é de 30 (trinta) dias após a data de entrega dos 
pontos concentradores da Rede Metropolitana (MAN), ou seja, total de até 75 (setenta 
e cinco) dias após emissão da Ordem de Serviço pelo Depto  de TI da Prefeitura. 
 
8.7. Prazo de instalação dos ramais de telefonia e portabilidade numérica em cada 
localidade atendida é de 15 dias da data de entrega do acesso à rede 
metropolitana (MAN) na respectiva localidade. 
 
8.8. O recebimento de cada serviços e em cada  localidade  atendida,  dar-se-á pela 
CONTRATANTE mediante a emissão do Termo de Recebimento assinado pelas partes 
dentro dos prazos estabelecidos, após  a  verificação  da  qualidade e conformidade 
dos serviços disponibilizados e sua aceitação. 
 
8.9.A não aceitação pela CONTRATANTE devido à não conformidade com a 
especificação técnica, poderá resultar no adiamento  do pagamento  até  que as 
condições estabelecidas sejam atendidas, além das penalidades previstas  na lei. 
 
9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
9.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratual; 
 
9.3. Determinar o responsável para o acompanhamento e fiscalização da execução 
do objeto contratual 
 
9.4. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para a 
execução de serviços 
 
9.5. Informar a CONTRATADA de atos que possam interferir direta ou indiretamente 
nos serviços prestados; 
 
9.6. Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida na execução dos serviços 
pela CONTRATADA ; 
 
9.7. Avaliar todos os serviços prestados pela CONTRATADA; 
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9.8.Emitir os Termos de Recebimento 
 
9.9.Responsabilizar-se pelos pagamentos dos serviços prestados pela CONTRATADA 
mediante a apresentação de Nota Fiscal, considerando-se o início do faturamento dos 
serviços o dia da emissão do Termo de Recebimento 
 
9.10. Fornecer informações necessárias à completa instalação e operacionalização do 
objeto do contrato 
 
9.11. Comunicar à CONTRATADA, imediatamente após o seu recebimento, qualquer 
reclamação, interpelação ou ação  de  terceiros, que de alguma forma possam  implicar  
em responsabilidade da CONTRATADA 
 
9.12. Autorizar o acesso de empregados da CONTRATADA ou pessoal indicado por ela, 
desde que devidamente identificados e sujeitos às normas do local, e que a 
comunicação tenha sido feita previamente ao contato da localidade, à área onde 
estiver ou for instalado algum equipamento, ou para efetuar inspeção remoção e 
manutenção dos equipamentos da CONTRATADA e/ou de terceiros a ela vinculados no 
fornecimento do serviço objeto do contrato 
 
9.13. Providenciar espaço, meios adequados no local da instalação para eficiente 
prestação dos serviços, e cooperar para a manutenção de um registro de 
atividades no local 
 
9.14. Promover o preparo da infraestrutura de rede interna (rede elétrica, ar-
condicionado), de todas as localidades, necessário a prestação de serviços objeto do 
contrato 
 
9.15. Responsabilizar-se por qualquer conteúdo  entendido  como, material, 
mensagem, dado disponibilizado, e trafegado através da rede de dados instalada, 
independente do local de sua procedência, visualização, recebimento ou recuperação. 
 
9.16. Os serviços prestados serão para uso exclusivo da CONTRATANTE, e vedado sua 
comercialização, cessão, locação, sublocação, compartilhamento, disponibilização 
ou transferência a terceiros. 
 
9.17.A CONTRATANTE fará monitoramento ou controle das informações residentes nos 
seus equipamentos ou transmitidos através da Rede instalada. 
 
9.18. Responsabilizar-se pela segurança do(s) computador(es) através do uso de 
antivírus, firewall (pessoal ou servidor), compartilhamento de recursos de rede e 
outros. 
 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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10.2. Fornecer todos os equipamentos necessários para realização e 
disponibilização dos serviços, nos quantitativos, especificações técnicas e 
condições exigidas, cujo custo deverá estar incluso na proposta. 
 
10.3. Responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os equipamentos e meios 
necessários para promover as interconexões envolvidas  na rede metropolitana (MAN), 
incluindo internet e telefonia, com exceção da infra da rede interna e do fornecimento 
de energia  elétrica para alimentação dos equipamentos nas dependências das 
unidades e climatização das salas de equipamentos. 
 
10.4. Responsabilizar-se pela manutenção e reposição dos equipamentos e 
infraestrutura necessária, como cabos, conectores, adaptadores, atendendo os 
índices de disponibilidade e desempenho especificados. 
 
10.5. Disponibilizar os serviços de comunicação 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 
(sete) dias por semana. A empresa manterá, durante o período citado, um serviço 
de atendimento com ligação gratuita (0800), para registro de chamados, 
acompanhamento/ resolução de problemas e esclarecimento de dúvidas. 
 
10.6. Cumprir fielmente o contrato, de modo que  os  serviços avençados se realizem 
com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, 
conforme especificações técnicas constante neste projeto. 
 
10.7. Designar preposto responsável pelo atendimento à CONTRATANTE, devidamente 
capacitado com poderes para decidir e solucionar questões pertinentes ao objeto 
contratado. 
 
10.8. Atuar junto à comissão da CONTRATANTE, ou pessoa indicada por esta, 
prestando todas as informações necessárias para realizar o acompanhamento do 
projeto. 
 
10.9. Atuar como facilitador nas questões de conflitos e problemas técnicos. 
 
10.10.Responsabilizar-se por todos os custos de deslocamentos de seus 
profissionais para a realização dos serviços contratados. 
10.11. Demonstrar, quando solicitado pelo CONTRATANTE, a competente 
comprovação de estarem sendo satisfeitos todos os encargos e obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e fiscais, em decorrência de sua condição de 
empregadora. 
 
10.12. Acatar as exigências do CONTRATANTE quanto à execução dos serviços. 
 
10.13. Providenciar a imediata correção de deficiências apontadas pelo CONTRATANTE 
quanto à execução do objeto do contrato. 



48 

 
Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

Estado de São Paulo 

 

 

 

10.14. Comunicar de imediato e por escrito à CONTRATANTE, qualquer acidente ou 
ocorrência relacionada com os bens sob sua responsabilidade, bem como transtornos 
ou prejuízos causados aos serviços do CONTRATANTE, provocados por ineficiência, 
atrasos ou irregularidades cometidas na execução deste Contrato. 
 
10.15. Tomar as providências e arcar com obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrências da espécie forem vítimas 
os seus empregados, ou prepostos alocados à execução do objeto deste contrato, no 
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas em 
dependências da CONTRATANTE. 
 
10.16.Manter confidencialidade de informações sigilosas ou de uso restrito do 
CONTRATANTE que tenha acesso na execução dos serviços contratados. 
 
10.17.Manter todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na 
respectiva licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, durante toda a 
execução do Contrato. 
 
6. ACOMPANHAMENTO DA OPERAÇÃO 
 
6.1. A CONTRATANTE, ou quem por ela designado, poderá realizar a abertura de 
chamados técnicos e solicitações de serviços para reparo da conectividade e serviços 
da rede. 
 
6.2. A abertura destes chamados poderá acontecer diretamente na Central de 
Atendimento ou no Portal de Atendimento da CONTRATADA, sendo que o 
acompanhamento do chamado deverá ser disponibilizado no Portal. 
 
6.3. A abertura de chamados deverá estar à disposição para interação com a 
CONTRATANTE durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. 
 
6.4. A Central de Atendimento deverá ser acessada por um número único  nacional não 
tarifado (0800) A CONTRATADA deverá disponibilizar um Portal de Atendimento em 
domínio público na internet para abertura de chamado, disponibilizando interface com 
campos adequados para preenchimento de informações com intuito de detalhar o 
problema enfrentado, e para e-mail de contato, para a opção de abertura de chamados 
via Portal. 

6.5. A CONTRATADA deve fornecer número de protocolo após a abertura de chamado, 
nas duas modalidades de abertura. 
 
6.6. A Central de Atendimento ou o Portal de Atendimento da CONTRATADA devem 
estar à disposição da CONTRATANTE em todas as suas formas de atendimento, para 
recebimento de reclamações e solicitações de serviços no período de 24 horas por dia, 
7 dias por semana, todos os dias do ano. 
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6.7. As informações relativas aos chamados deverão ser atualizadas 
automaticamente sempre que houver alguma alteração em sua situação. 
 
6.8. O acompanhamento on-line da resolução de chamados pela CONTRATANTE, 
deverá ser feito através do sistema de atendimento (Portal de Atendimento). 
 
6.9. O acompanhamento deve ser on-line para os chamados abertos e através de 
relatórios gerados sob demanda para os chamados encerrados, e devem fornecer 
todas as informações de um chamado ou de um conjunto de chamados. Os 
relatórios devem apresentar informações históricas em base anual. 
 
6.10. Os registros dos chamados deverão conter todas as informações relativas ao 
chamado aberto, como tempo de início e fim de atendimento, identificação do 
elemento (equipamento, enlace ou serviço) afetado, nome, fone e e-mail do 
contato da CONTRATANTE que foi posicionado acerca do reparo e 
restabelecimento do serviço com a descrição detalhada da resolução do chamado. 
 
6.11.Deve ser realizada a análise de causa raiz para incidentes críticos e elaborado 
plano de ações para correção definitiva do problema. 
 
7. NÍVEL DE SERVIÇO - SLA 
 
7.1. O serviço será considerado indisponível a partir do início  de  uma interrupção, 
registrada pelo CONTRATANTE na Central ou pelo Portal de Atendimento da 
CONTRATADA. O serviço só será considerado como restabelecido após a permanência 
em condições de funcionamento normal  por um período mínimo de 1 (uma) hora. 
 
7.2. As interrupções programadas e/ou manutenções preventivas dos 
serviços/produtos contratados, deverão ser previamente agendadas com no 
mínimo 48 (quarenta e oito) horas, e comunicadas à CONTRATANTE, com exceção de 
correções emergenciais. 
 
7.3. As interrupções programadas podem ter duração máxima de 8 horas. 
Interrupções com duração acima de 8 horas incidirão no cômputo do cálculo de 
indisponibilidade do serviço. Caso esse prazo possa ser ultrapassado, o mesmo 
deverá ser previamente comunicado à CONTRATANTE para sua autorização. 
 
7.4. Mensalmente, a CONTRATANTE apurará os tempos de indisponibilidade para cada 
enlace da rede metropolitana (MAN) nos locais atendidos, e para o acesso à 
Internet nos pontos concentradores. 
 
7.5. As conexões da rede metropolitana (MAN) nos locais atendidos, do acesso à 
Internet, e do aceso à rede pública de telefonia fixa comutada, todos medidos em 
relação aos pontos concentradores, devem atender um índice de disponibilidade 
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mensal (SLA) maior ou igual à 97% 
 
7.6. Caso apresente valores abaixo do SLA estabelecido, será levantado o tempo 
total de indisponibilidade em minutos dentro do mês, e calculado o índice de 
indisponibilidade como sendo o quociente entre o tempo indisponível e o tempo 
total em minutos do mês. 
 
7.7. Será concedido desconto na fatura do mês em referência conforme a 
aplicação do índice de indisponibilidade sobre o valor mensal contratado para cada 
serviço especificamente. 
 
7.8. No cálculo do índice de indisponibilidade, serão consideradas todas as 
interrupções, exceto as programadas, e aquelas que estiverem fora da 
responsabilidade da CONTRATADA. 
 
7.9. Entendem-se como não sendo responsabilidade da CONTRATADA as ocorrências 
de caso fortuito envolvidas em decretos de  estado  de  emergência ou de calamidade 
pública, ou que venham a ser causados por qualquer ação de agentes ou situação da 
CONTRATANTE. 
 
7.10. A reiterada não observância aos níveis de serviço contratados, admitindo-se, 
entretanto justificativas devidamente fundamentadas por parte da CONTRATADA, que 
serão analisadas pela CONTRANTANTE, podendo ou não serem aceitas, poderão ensejar a 
aplicação de notificações, advertências, multa e outras penalidades previstas pelo 
descumprimento dos requisitos contratuais. 
 
8. VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

8.1. O Contrato oriundo desse projeto terá vigência de  12 (doze) meses contados a 
partir da data de sua assinatura, prorrogáveis no termo da lei. 
 
9. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
9.1. A CONTRATANTE poderá, durante a vigência do contrato, solicitar adição e/ou 
cancelamento de enlaces em virtude da criação  ou  transferência  de suas unidades. 
 
9.2. As solicitações serão feitas SOB DEMANDA e mediante emissão de Ordem de 
Serviço pela CONTRATANTE. 
 
9.3. A CONTRATADA deverá atender às solicitações de alterações nos enlaces de acesso 
ou velocidades, condicionadas a um estudo de viabilidade técnica e econômico-
financeira, os quais devem ser orçados e apresentado proposta aditiva. 
 
9.4. As solicitações de adição de novos pontos para localidades não previstas 
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obedecerá e será compaovel com os valores médios de instalação e manutenção já 
praticados nas localidades atendidas. 
 
9.5. A CONTRATANTE poderá acrescer ou suprimir em até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor contratado, mantidas as mesmas condições estipuladas no presente projeto, 
sem que caiba à CONTRATADA qualquer reclamação. 
 
É facultada a supressão além dos limites acima estabelecidos mediante acordo 
entre as partes. 
 
11. VISTORIA 
 
11.2. A vistoria em todas as localidades atendidas é facultativa para os licitantes, 
não sendo admitida qualquer alegação posterior, para qualquer fim, de 
desconhecimento da licitante sobre as condições dos locais para a realização dos 
trabalhos decorrentes deste projeto, devendo a licitante comprometer- se a 
manter sigilo sobre todas as informações a que teve acesso em decorrência das 
vistorias realizadas. 
 
11.3. Durante a vistoria as licitantes deverão observar, entre outros aspectos, o 
grau de dificuldade dos serviços e as necessidades para instalação, não se 
admitindo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento dos mesmos. 
 
11.4. A vistoria deverá ser previamente agendada com a equipe técnica da 
CONTRATANTE, nos dias úteis, no período desde a publicação do Edital, e realizada até 
1 (um) dia antes da abertura da licitação. 
 
11.5. Quando da realização da vistoria, os responsáveis das licitantes devidamente 
credenciadas para vistoria, receberão cópia do comprovante fornecido pela 
CONTRATANTE, bem como, será verificado na relação das empresas que realizaram a 
referida vistoria. 
 
11.6. O Termo de Vistoria mencionado acima deverá ser apresentado junto ao 
credenciamento. 
 
12. LOCAIS DE INSTALAÇÃO 
 
12.1. A Tabela I a seguir, relaciona os locais (pontos remotos) com seus  respectivos 
endereços, bem como as unidades que serão os pontos concentradores da rede 
metropolitana (MAN): 
 
 

SETOR LOCALIZAÇÃO CEP 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: Rua Coronel José de Castro, 540, CEP: 12701-450 
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Expediente Centro (em frente ao Duque 
Massas, antiga Organização 

Cruzeiro) 
 

[PONTO CONCENTRADOR] 

Departamento de Recursos Humanos 

Setor de Compras 

Setor de Licitações 

Arquivo Municipal 

Gráfica Municipal 

CRESSEM 

Associação dos Funcionários   

 
Almoxarifado Central 

Rua José Norberto Pinto, 370, Ana 
Rosa (antigo SENAI) 

CEP: 12705-230 

Setor de Protocolo Rua Capitão Néco, 118, Centro 
(em 

frente a Praça Nove de Julho) 

CEP: 12701-350 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: Rua Cap. Otávio Ramos, 172, 
Centro 

(próximo à linha férrea, fica na 
esquina) 

CEP: 12701-360 

Expediente 

Fundo Social da Solidariedade Av. Jorge Tibiriçá, 901, Centro 
(próximo à 

Associação Cívica Feminina) 

CEP: 12701-020 

Conselho Tutelar Av. Jorge Tibiriçá, 913, Centro 
(próximo à 

Associação Cívica Feminina) 

CEP: 12701-020 

CREAS Av. Jorge Tibiriçá, 1352, Vila 
Canevari 

CEP: 12710-040 

CRAS Rua dos Andradas, 585, 
Washington 

Beleza (próximo ao Açougue do 
André) 

CEP: 12702-450 

Casa dos Conselhos Rua dos Metalúrgicos, 77, Vila 
Paulista 

(antiga Promoção Social) 

CEP: 12701-240 

PROCON Rua Doutor Celestino, 1620, Vila 
Canevari (antigo Varandão da  

Construção, próximo à Praça da 
Bíblia) 

CEP: 12710-260 

Ministério do Trabalho 

IBGE 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL E TURISMO: 

Expediente 

Banco do Povo 

Acessa São Paulo (Infocentro) 

SECRETARIA DE FINANÇAS: Rua Capitão Néco, 18, Centro – 
piso 

CEP: 12701-907 

Expediente 
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superior (ao lado do Hotel 
Embaixador) 

Central da Dívida Ativa Rua Capitão Néco, 27, Centro (em 
frente 

ao Hotel Embaixador) 

CEP: 12701-350 

Setor de Tributação 

SECRETARIA DE GOVERNO: Rua Capitão Néco, 18, Centro – 
piso térreo (ao lado do Hotel 

Embaixador) 

CEP: 12701-907 

Expediente 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE: 

Expediente 

SECRETARIA DE PLANEJ. E OBRAS: 

Expediente 

Setor de Cadastro 

Setor de Fiscalização 

PROCURADORIA JURÍDICA: Rua Capitão Néco, 118, Centro – 
piso superior (em frente a Praça 

Nove de Julho) 

CEP: 12701-350 

Expediente 

Setor de Controladoria e Gestão 

GABINETE DO EXECUTIVO: 

Expediente 

Assessoria 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO: Rua Capitão Otávio Ramos, 22, 
Centro (próximo à linha férrea e 

ao Porto de 
Areia) 

CEP: 12701-360 

Expediente 

Defesa Civil 

SECRETARIA DE ESPORTE (RICE): Rua Coronel Joaquim do Prado, 
159, 

Centro (antigo Clube Municipal) 

CEP: 12701-370 

Expediente 

ESC – Escola Superior de Cruzeiro Rua Doutor José Rodrigues Alves 
Sobrinho, 191, Vila Paulo Romeu 

CEP: 12710-410 

SECRETARIA DE CULTURA (RICE): Rua Capitão Néco, 118, Centro – 
piso 

térreo (em frente a Praça Nove 
de Julho) 

CEP: 12701-350 

Expediente 

Biblioteca Municipal Av. Jorge Tibiriçá, 1037, Vila 
Canevari 

(próximo ao Buffet Carinhoso) 

CEP: 12710-040 
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Centro Cultural Rotunda Av. Jorge Tibiriçá, s/n, Vila Paulista 
(próximo à faculdade Fatec) 

CEP: 12701-020 

SAAE (Central): Av. Nesralla Rubez, 519, Centro 
(próximo 

à loja da Vivo) 

CEP: 12701-000 

Expediente 

SAAE (Operacional): Rua Independência, 612, 
Washington 

Beleza (próximo ao Corpo de 
Bombeiros) 

CEP: 12702-470 

Caixa D’Água 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

Nome da Unidade Endereço CEP 
Serviços ou 
Programas 

DEPARTAMENTO 
ODONTOLÓGICO 

Av. João Silvano de Mesquita, 
s/n – 

Centro 
CEP:12701-410 

DOM – CEO – 
ESUS 

CEREST – CENTRO DE REF. A 
SAUDO DO TRABALHADOR 

Av. Jorge Tibiriça, 937 n- 
centro 

CEP: 12701-020 SIVISA WEB 

UBS V– JARDIM PARAISO 
Av. José Novaes Sobrinho, 

1773 
CEP: 12721-230 

SPNI – RECEPÇÃO 
– ESUS 

UBS I – ITAGAÇABA 
Av. Luiz Bittencourt, 963 – 

Itagaçaba 
CEP: 12730-160 

SPNI – RECEPÇÃO 
– ESUS 

 
AMBULARIO REGIONAL DE 

ESPECIALIDADES 

 
Av. Minas Gerais, 500 – II 

Retiro da Mantiqueira 
CEP: 12712-010 

RECEPÇÃO – 
DIFERENTES 

ESPECIALIDADES – 
LIBERAÇÃO DE 

EXAMES 

FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO 
Av. Minas Gerais, 500 – II 

Retiro da 
Mantiqueira 

CEP: 12712-010 
HORUS – ALTO 

CUSTO – 
JUDICIAIS 

CASA – CENTRO DE ATENÇÃO A 
SAUDE DO ADOLESCENTE 

Av. Minas Gerais, 500 – II 
Retiro da 

Mantiqueira 
CEP: 12712-010 

RECEPÇÃO – 
PRODUÇÃO 

CASI – CENTRO DE ATENÇÃO A 
SAUDE DO IDOSO 

 
Av. Minas Gerais, 500 – II 

Retiro da Mantiqueira 
CEP: 12712-010 

 
RECEPÇÃO – 
PRODUÇÃO 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
Av. Minas Gerais, 500 – II 

Retiro da 
Mantiqueira 

CEP: 12712-010 
SPNI – SISAWEC, 

REGISTRO 

CENTRAL DE VAGAS 
Av. Minas Gerais, 500 – II 

Retiro da 
Mantiqueira 

CEP: 12712-010 
AGENDAMENTO 

– 
CROSS 
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AGENDAMENTO DE 
TRANSPORTE 

Av. Minas Gerais, 500 – II 
Retiro da Mantiqueira 

CEP: 12712-010 
AGENDAMENTO – 

GESTÃO DE 
FROTAS 

 
 

APOIO ADMINISTRATIVO 

 
Av. Minas Gerais, 500 – II 

Reitro da Mantiqueira 
CEP: 12712-010 

GESTÃO DE 
COMPRAS – 
INSUMOS – 
ESTOQUES E 

CONTRATOS 

OUVIDORIA 
Av. Minas Gerais, 500 – II 

Retiro da 
Mantiqueira 

CEP: 12712-010 
REGISTRO DE 
ATIVIDADES 

 
NASCE – NASF 

Dr. Avelino Junior, 371 – Vila D. 
J Batista 

CEP: 12720-730 
SPNI – RECEPÇÃO 

– ESUS 

SAMU 
Rua Independência, Vila 

Washington Beleza 
CEP: 12702-470 

REGISTRO DE 
ATIVIDADES 

PSF IV – KM 4 
Rua Artenio do Amaral, s/nº 

- 
Pontilhão 

CEP: 12704-170 
SPNI – RECEPÇÃO 

– ESUS 

CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL 

Rua Carlos Varella, 425 – 
Centro 

CEP: 12701-310 
AGENDAMENTO 

– 
RAAS 

PSF II – VILA BATISTA 
Rua Dr. Avelino Junior, 261 – 

Vila 
Batista 

CEP: 12720-730 
SPNI – RECEPÇÃO 

– ESUS 

ZOONOSES 
Rua Drº Celestino, 411 – 

Centro 
CEP: 12701-430 SISAWEB – 

   
REGISTRO DE 
ATIVIDADES 

PSF V – NOVA CRUZEIRO 
Rua Eurides Martins de Souza 
Rocha, 725 – Nova Cruzeiro 

CEP: 12722-510 
SPNI – RECEPÇÃO 

– ESUS 

UBS IV – VILA BRASIL 
Rua Hilda Rocha Pinto, s/nº 

Cecap 
Velha 

CEP: 12703-040 
SPNI M- 

RECEPÇÃO – ESUS 

UBS VI – CENTRO DE SAÚDE 
Rua Joaquim do Prado, 91 - 

Centro 
CEP: 12701-370 

SPNI – RECEPÇÃO 
– ESUS 

 
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 

 
Rua Joaquim do Prado, 91 - 

Centro 
CEP: 12701-370 

PRODUÇÃO – 
ROTULAGHEM E 
DISPENSAÇÃO 

MELHOR EM CASA 
Rua Joaquim do Prado, 91 - 

Centro 
CEP: 12701-370 

RECEPÇÃO – RAAS 
– AGENDAMENTO 

PROAMA – PROGRAMA DE 
ATENDIMETNO AS MÃES 

Rua Joaquim do Prado, 91 - 
Centro 

CEP: 12701-370 
SPNI – RECEPÇÃO 

– ESUS 



56 

 
Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

Estado de São Paulo 

 

 

 

 
TISIOLOGIA 

 
Rua Joaquim do Prado, 91 - 

Centro 
CEP: 12701-370 

RECEPÇÃO – 
AGENDAMENTO – 

RGISTRO - 
ATIVIDADES 

 
CEPAT 

 
Rua Joaquim do Prado, 91 - 

Centro 
CEP: 12701-370 

RECEPÇÃO – 
AGENDAMENTO – 

RGISTRO - 
ATIVIDADES 

PSF III – VILA LOYELO 
Rua José Adriano Amorim, 

165 – 
Vila Novaes 

CEP: 12711-650 
SPNI – RECEPÇÃO 

– ESUS 

UBS III – JARDIM AMÉRICA 
Rua Monsenhor Francisco de 

Assis 
Carvalho, 01 – Jardim America 

CEP: 12702-210 
SPNI – RECEPÇÃO 

– ESUS 

UBS CECAP NOVA 
Rua Professora Hilda Rocha 

Pinto, s/ 
n Cecap Nova 

CEP: 12703-040 
SPNI – RECEPÇÃO 

– ESUS 

PSF I – VILA CRISPIM, 
Rua Vicente Mota Ferreira, 

s/n – 
Vila Crispim 

CEP: 12711-470 
SPNI – RECEPÇÃO 

– ESUS 

UNIDADE AVANÇADA DE SAÚDE 
– ZONA RURAL 

Unidades nos barirros 
batedor, 

Embaú Mirim, Várzea Alegre, 
Brejetuba 

XXXXX 
SPNI – RECEPÇÃO 

– ESUS 

CASA DOS CONSELHOS: 
CONSELHO DE SAÚDE 

XXXXX XXXX 
SPNI – RECEPÇÃO 

– ESUS 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

LOCAL ENDEREÇO CEP 

Sede da Secretaria de Educação Rua José Norberto Pinto, 370, Ana 
Rosa (antigo SENAI) 

RUA: ROTARY CLUBE S/N° - JARDIM 
EUROPA 

 
CEP: 12705-230 CEIC 

CAIC DR. JOSÉ DIOGO BASTOS CEP: 12702-010 

EMEI MÓDULOS I E II DONA LILI RUA: PADRE NATAL DE ROSAS, N° 395 – 
LG 

DOURADA 

CEP: 12711-350 

EMEI MÓDULOS I E II MARIA RODRIGUES RUA: IPIRANGA – BAIRRO SÃO JUDAS 
TADEU 

CEP: 12703-010 

EMEI MÓDULOS I E II DOM BOSCO RUA: PRETES MAIA N°75 I RETIRO CEP: 12710-090 

EMEI MÓDULOS I E II FORESTA MASSEI 
CABRAL 

RUA: JOSÉ DE PAULA FERRAZ S/N° 
ITAGAÇABA 

CEP: 12730-510 

EMEI MÓDULOS I E II HELOÍSA Q. DE BARROS RUA: EMBAÚ N° 31 – VILA ROMANA CEP: 12722-190 
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EMEI MÓDULOS I EII SANTA LUZIA RUA: ADRIANO MARREY JR, N° 405 
– 

SANTA LUZIA 

CEP: 12705-050 

EMEI MÓDULOS I E II TOCA DO LEÃOZINHO RUA: ROBERTO GUARANI N° 179 – VILA 
CANEVARI 

CEP: 12710-300 

EMEIEF ANTÔNIO XAVIER RUA: INDEPENDÊNCIA N° 197 – 
VILA 

PAULISTA 

CEP: 12701-110 

EMEIEF DR. ARNOLFO AZEVEDO RUA: AV. MAJOR NOVAES N°126 – 
CENTRO 

CEP: 12701-330 

EMEIEF JOSÉ RIBEIRO DA SILVA RUA: FRANCISCO VAZ DE PAULA N°26 – 
PQ 

PRIMAVERA 

CEP: 12722-790 

EMEIEF LIONS RUA: ARTEMIO DO AMARAL (RUA) N°461 
– 

PONTILHÃO 

CEP: 12704-170 

EMEIEF PADRE MAURILIO BARBOSA 
TOMANIK 

RUA: DR. FLÁVIO LÚCIO DE SIQUEIRA S/N° 
- 

CECAP 

CEP: 12701-000 

 
EMEIEF PE. FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO 

RUA: JOÃO VIEIRA DE BARROS JUNIOR 
S/N° 

- CECAP 

CEP: 12721-100 

EMEIEF PROF. ANTÔNIO VICENTE DA S. 
BUENO 

RUA: JOÃO LEITE SILVA N°47 – VILA 
CRISPIM 

CEP: 12711-530 

EMEIF PROF ITAMAR GIL MOELLER RUA: ANTÔNIO GASTÃO SOBRINHO, 
N°10 

V MARIA 

CEP: 12720-390 

EMEIEF PROF. JOÃO PIRES DE LIMA RUA: LUIZ ROMANELI 181 VILA REGINA 
CÉLIA 

CEP: 12705-410 

EMEIEF PROF. JOAQUIM DE PAULA 
GUIMARÃES 

RUA: JOÃO LEITE SILVA N°47 – VILA 
CRISPIM 

CEP: 12711-530 

EMEIEF PROF JOAQUIM REBOUÇAS DE C. 
NETTO 

RUA: IPIRANGA,1380 – VILA BRASIL CEP: 12703-010 

EMEIEF PROF. MARCÍNIO PEREIRA DE 
CASTRO 

RUA: HAYDÉA TEIXEIRA L. NOVAES N°10 – 
JD PARAISO 

CEP: 12721-020 

EMEIEF PROF. ITA FORTE RUA: ROMUALDO CANEVARI, 181 II 
RETIRO 

CEP: 12712-570 

EMEIEF PROF. LUCIENE E GLORIA A 
NASCIMENTO 

RUA: OTHON BARCELLOS – 506 
VILA 

PAULISTA 

CEP: 12701-080 

EMEIEF DALILA FILGUEIRAS PINTO RUA: NELSON DE MORAES GROCK N°457 
– 

V BATISTA 

CEP: 12720-130 
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EMEIEF PROF GIRLENE CARVALHO A. 
MARTINOLLI 

RUA: TEOTÔNIO VILELA S/N° - 
JARDIM 

AMÉRICA 

CEP: 12702-200 

EMEIEF PROF MARIA GERALDINA R. GOSLING RUA: AV. CRUZEIRO N°500 – VILA 
ROMANA 

CEP: 12722-000 

EMEIEF PROF MARIA LEONOR COSTA RUA: PROF. JOSÉ SANTANA DE CASTRO 
747– ITAGAÇABA 

CEP: 12730-120 

EMEIEF PROF. OLGA RAMOS FERREIRA RUA: JOSÉ TOLEDO BRAGA 110 – II 
RETIRO 

MANTIQUEIRA 

CEP: 12712-560 

EMEIEF ALBERT SABABIN RUA: FAZENDA DO BATEDOURO CEP: 12701-000 

EMEIEF BAIRRO DO PASSA VINTE RUA: BAIRRO DO PASSA VINTE RUA 
HUM, 
420 

CEP: 12701-000 

EMEIEF ÂNGELO LOMBARDI RUA: EMBAÚ MIRIM CEP: 12701-000 

EMEF RATARY CLUB RUA: BAIRRO ENTRE RIOS CEP: 12701-000 

EMEIEF BAIRRO DA VÁRZEA ALEGRE RUA: FAZENDA CAMPO ALEGRE CEP: 12701-000 

EMEIEF PROFª. OTAVIA OZARINA DOS 
SANTOS CARVALHO 

RUA: BAIRRO BREJETUBA CEP: 12701-000 

EMEIEF PROF. JOÃO BASTOS SOARES LEITE RUA: LUCIA ROMEO N. LUCA – 
ITAGAÇABA 

CEP: 12760-230 

EMEIEF PROFª. MANOELA ESCOBAR RUA: DR. AVELINO JÚNIOR,371 – VILA 
BASTISTA PARTE BAIXA 

CEP: 12720-730 

CRECHE PADRE HAMILTON RUA: TAUBATÉ, SN- VILA ROMANA CEP: 12722-250 

 
12.2. A Tabela II especifica as velocidades do serviço de Internet dedicado que deverá 
ser entregue no ponto concentrador: 
 

LOCAL VELOCIDADE (BANDA/INTERNET) 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 
Rua Coronel José de Castro, 540, 

Centro (em frente ao Duque Massas, 
antiga Organização Cruzeiro) 

[PONTO CONCENTRADOR] 

 
200 MBPS 

 
12.3. A Tabela III define a soma do consumo médio mensal do serviço de telefonia fixa 
em todos os locais relacionados na Tabela I, para fins de composição da proposta 
comercial. 
 
 

TIPO Quantidade estimada 
(minutos) 
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Local 50.000 

VC1 15.000 

VC2 5.000 

VC3 5.000 

Interurbano Intra 1.000 

Interurbano Inter 1.000 

 
12.4. O número de ramais telefônicos TOTAL não deve ultrapassar 500 ramais, 
distribuídos conforme necessidade da Prefeitura, podendo ser levantado na vistoria 
técnica, como necessário. 
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ANEXO VII 
 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
A  empresa  ____________, CNPJ  nº  ,  
situada  na   , telefone:  ,  
fac-símile:  ,     e-mail:    @  , em 
atendimento às disposições do Edital de Pregão Presencial Nº xxx/2019, DECLARA 
expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação  exigidos referido  
no Edital, em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520, de 17 de julho de 
2.002. 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

Assinatura do Representante  legal 
Carimbo da empresa 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 
 
 
 
 
(nome da empresa), (qualificação: tipo de sociedade), (endereço completo), inscrita 
no CNPJ sob nº  ,  neste  ato  representada pelo Sr.     
(representante legal), portador da Cédula de Identidade RG nº 
 _ e C.P.F. sob nº  , 
DECLARA, sob as penalidades do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do artigo 3º, da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir os 
beneIcios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma 
das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como que inexistem fatos 
supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

Assinatura do Representante  legal 
Carimbo da empresa 
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ANEXO IX 
 

VISTORIA TÉCNICA 
 

1. Somente poderão participar do processo licitatório deste Pregão Presencial, as 
interessadas que realizarem a vistoria nas dependências da Prefeitura Municipal, 
para conhecimento do atual parque tecnológico implantado da Administração, no 
seguinte endereço: Rua Coronel José de Castro, 540 – Centro 
– Cruzeiro/SP. 
 
2. Tal vistoria facultativa é de suma importância para as licitantes na determinação 
de preços e ações de implantação dos serviços objeto desta licitação. 
 
3.A interessada disporá de tempo determinado para conhecer a técnica e as 
pessoas envolvidas nos processos que pretende assumir. 
 
4. As licitantes deverão vistoriar o ambiente Isico dos locais onde os serviços serão 
prestados, incluindo rede elétrica e lógica, certificando-se da localização, 
configuração, estado de conservação, defeitos e eventuais problemas técnicos 
existentes. 
 
5. A vistoria ocorrerá dentro das seguintes condições: 
 
5.1. A vistoria técnica deverá ser agendada em dias úteis, até o dia 25/01/2019, à 
Secretaria Municipal da Administração, juntamente ao Depto de Licitações e 
Contratos, pelos telefones (12) 3145-6396, podendo participar apenas as Licitantes 
devidamente agendadas. 
 
5.2. Data para realização da vistoria: até o dia: 25/01/2019 às 16:30 hs. 
 
5.3. O representante deverá apresentar documento que comprove poderes para 
realizar a vistoria, devidamente outorgado pela Licitante. 
 
6. Ao final da vistoria, a Secretaria Municipal da Administração emitirá Termo de 
Vistoria em favor da Licitante, circunstanciando o atendimento desta exigência. Este 
Termo deverá ser apresentado juntamente com o credenciamento à  Cláusula 6 do 
Edital. 
 
7. Os custos da vistoria são por conta e risco da Licitante, incluindo seus 
deslocamentos ao local vistoriado. 
 
8. As Licitantes se comprometem a não divulgar, publicar ou fazer uso das 
informações recebidas durante o processo de vistoria. 
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9. Caso a licitante opte por não realizar vistoria técnica referente aos serviços 
constantes no Termo de Referência, o mesmo deverá comprometer-se, através de 
declaração em papel timbrado e subscrita por representante legal que possui plena 
ciência das características gerais dos serviços a serem implantados e prestados, de 
forma a não poder alegar posterior desconhecimento do objeto licitado. 
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10. MODELO DO TERMO DE VISTORIA 
 
 

TERMO DE VISTORIA 
 
 
Declaramos, para fim de participação no PREGÃO PRESENCIAL n° ...../2019, que a 
empresa abaixo discriminada, através do seu representante, devidamente 
identificado, vistoriou os locais onde serão executados os serviços objeto da 
licitação, obtendo, na oportunidade, todas as informações necessárias à 
elaboração de sua proposta, composição de seus preços, bem como às condições 
disponíveis pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro/SP, para a execução contratual. 
 
 
Identificação da Empresa Interessada 
 
Nome da empresa:    
 
CNPJ:    
 
Identificação do Representante: 
 
Nome  do representante:    
 
RG do representante:  _ 
 
CPF do representante:    
 
 
 

Cruzeiro, ....... de......................de 2019. 
 
 
 
 
 
 

Visto do representante da Prefeitura Municipal
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ANEXO X 
 

DETALHAMENTO, QUANTITATIVO, E TOTAL ESTIMADO POR ITEM: 

 

 
 
 
VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO: R$ 1.199.826,67 (um milhão, cento 
e noventa e nove mil, oiticentos e vente e seis reais e sessenta e sete centavos. 
 


