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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2017 –  
EXCLUSIVIDADE ME/EPP 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, EDUCAÇÃO, SAÚDE E 
ADMINISTRAÇÃO. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR 
FIBRA ÓTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E 
DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – MT, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ANEXO. 
 

1. PREÂMBULO 
1.1. A Prefeitura Municipal de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ 
sob o nº 15.023.906/0001-07, com sede a Travessa Álvaro Teixeira Costa, nº 50, 
Centro, Alta Floresta/MT, CEP 78.580-000, pela sua PREGOEIRA, nomeada pela 
Portaria nº. 006/2017 de 13 de Fevereiro de 2017, torna público o Processo 
Licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – EXCLUSIVIDADE ME/EPP 
do Tipo MENOR PREÇO GLOBAL às 08h00min (horário de Mato Grosso) do dia 
12 de Abril de 2017, para a Contratação de Serviço de Fornecimento de 
Internet por Fibra Ótica, para atender as necessidades das Secretarias e 
Departamentos do Município de Alta Floresta – MT, conforme descrito no 
Anexo II – Termo de Referencia, deste Edital. 
1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a 
modalidade Pregão, sob a égide da Lei Federal nº 10.520/02, o Decreto Municipal n° 
2227/2006 e alterações posteriores, que regulamenta o Pregão Presencial no 
Município de Alta Floresta/MT, LCP 123/2006 e LCP 147/2014, subsidiariamente, 
no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem 
como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
1.3. O Edital poderá ser retirado no site www.altafloresta.mt.gov.br, opção 
“Licitações”, bem como estará disponível no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, localizada na Travessa 
Álvaro Teixeira Costa, 050, Bairro Centro, desde a data da publicação, nos seguintes 
horários: das 07h00min às 13h00min  (Horário de Mato Grosso). Os 
esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros assuntos 
relacionados à presente licitação serão divulgados mediante publicação de notas na 
página acima citada, ficando as empresas interessadas obrigadas a acessá-las para 
a obtenção das informações prestadas pela Pregoeira. 
1.4. Havendo a necessidade da sessão pública se prorrogar, a mesma se fará nos 
dias subseqüentes à data de abertura, sempre obedecendo aos horários de 
funcionamento de expediente do Paço Municipal. 
 
2. DO OBJETO E DO FORNECIMENTO 
2.1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA 
ÓTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS 
DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – MT. 
2.2 O fornecimento dos serviços licitados deverá ser conforme anexo II - Termo de 
Referência deste Edital. 
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3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
3.1. As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta das dotações 
orçamentárias previstas no Orçamento Municipal Anual/2017: 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa Fonte 
Recurso 

108 04.001 2.018 3.3.90.39.00.00 01.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa Fonte 
Recurso 

235 07.001 2.049 3.3.90.39.00.00 01.01 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa Fonte 

Recurso 
403 09.001 2.075 3.3.90.39.00.00 01.02 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa Fonte 

Recurso 
76 03.001 2.013 3.3.90.39.00.00 01.00 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO: 
4.1. A sessão deste Pregão será pública e realizada em conformidade com este 
Edital na data, horário e local indicado no Preâmbulo. 
4.2. Poderão participar deste Pregão, as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 
objeto licitado que se enquadrarem como MICRO-EMPRESA (ME) e EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (EPP), conforme benefícios da LCP 123/2006, e LCP 
147/2014, e que atendam todas as exigências constantes deste Edital e seus 
Anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às 
licitantes pela realização de tais atos.  
4.3. Participarão da Sessão Pública do Pregão Presencial os representantes 
efetivamente credenciados. 
4.4 Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas 
enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 
4.4.1 Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de 
Alta Floresta/MT, ou declarada inidônea para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou 
registrado no Cadastro de Fornecedores do Estado, conforme o caso, pelo órgão que 
o praticou, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
4.4.2 Pessoa Jurídica cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o 
objeto deste Pregão; 
4.4.3 Com falência, insolvência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
4.4.4 Sociedades Cooperativas; 
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4.4.5 Que tenha funcionário ou membro da Administração da Prefeitura 
Municipal de Alta Floresta/MT, Estado de Mato Grosso, mesmo subcontratado, 
como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 
direito a voto, controlador ou responsável técnico; 
4.4.6 Empresa inadimplente com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT ou 
cujo(s) sócio(s) ou diretor(es) tenha(m) participado de outra empresa que, também, 
se tornou inadimplente com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT; 
4.4.7 Empresa que comprovadamente por sua culpa não tenha cumprido 
integralmente contrato com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, 
independentemente do objeto contratado. 
4.4.8 Presente quaisquer dos impedimentos estabelecidos no art. 9º da Lei Federal 
8.666/93; 
4.4.9 Tenham renunciado, anteriormente, ao contrato de prestação de serviço junto 
à Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, antes de expirado o prazo pré-
estabelecido; 
4.5 A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do 
licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se  às penalidades cabíveis. 
4.6 Sob pena de desclassificação, os interessados em participar do presente pregão 
deverão trazer, juntamente com a documentação original, as fotocópias das mesmas. 
Caso estas não estejam autenticadas, a mesma poderá ser feita pela Pregoeira e 
Equipe de Apoio, mediante comparação com as originais. 
4.7 Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados 
deverão referir-se ao mesmo CNPJ/CPF constante na proposta de preços. 
4.8 A Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT poderá revogar esta licitação, no todo 
ou em parte, por razões de interesse  público e/ou por fatos supervenientes, 
devidamente comprovados, que justifiquem a medida, devendo, igualmente anulá-la, 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante decisão devidamente 
fundamentada, caso constatada alguma irregularidade e/ou ilegalidade.  
 
5. DO CREDENCIAMENTO: 
5.1 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
a) Se proprietário, sócio ou assemelhado da empresa: estatuto social, contrato social 
ou outro instrumento de registro, registrado no respectivo Órgão de Registro 
Profissional, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, 
neste último caso, com firma reconhecida em cartório, da qual constem poderes 
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada 
do correspondente documento de identificação, dentre os indicados na alínea "a" 
supra, que comprove os poderes do mandante para a outorga, ou; 
c) Documento equivalente (Carta de Credenciamento – Modelo/Anexo IV) da 
licitante, com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu 
nome em qualquer fase deste Pregão, notadamente para formular proposta, lances 
verbais, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos, 
com firma reconhecida. 
5.2. Observações: 
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5.2.1. O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo 
documento oficial que contenha foto. 
5.2.2. A ausência do representante em qualquer momento da sessão importará a 
imediata exclusão da respectiva credenciada, salvo autorização expressa da 
Pregoeira. A falta ou incorreção dos documentos mencionados para o 
credenciamento não implicará a exclusão da empresa em participar do certame, mas 
impedirá o representante de manifestar-se na apresentação de lances verbais e 
demais fases do procedimento licitatório, enquanto não suprida a falta ou sanada a 
incorreção. 
5.2.3 A licitante que não apresentar o documento de credenciamento ficará 
impedida de manifestar-se durante a sessão, mas se a sua proposta escrita estiver 
em conformidade com as condições estabelecidas neste edital, ela será recebida. 
5.2.4 No momento do seu credenciamento, a Licitante deverá apresentar 
declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos da habilitação, 
conforme (modelo Anexo V), deste Edital. 
5.2.5 A licitante deverá apresentar juntamente com os documentos de 
credenciamento, declaração de ME/EPP, conforme (modelo Anexo VI). 
5.2.6 Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da Sede da Licitante. 
5.3 Das Situações Especiais no Ato do Credenciamento: 
5.3.1 A Pregoeira ou a Equipe de Apoio poderá conferir os documentos referentes ao 
credenciamento antes da abertura da sessão e lançar o respectivo carimbo de 
“confere com o original”. 
5.3.2 Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues 
separadamente dos envelopes de números 01 e 02. 
 
6. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
6.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de 
Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro, em 
conformidade com este edital e seus Anexos, no local e horário determinados no 
preâmbulo deste edital. 
6.2 Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, o representante das licitantes 
entregará os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de 
habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos 
licitantes. 
6.3 O envelope da Proposta de Preço deverá ser apresentado fechado, contendo em 
seu exterior as seguintes informações: 
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
PREGÃO n. º 007/2017 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ 
6.4 O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, 
contendo em seu exterior as seguintes informações: 
ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
PREGÃO N.º 007/2017 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ  
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6.5 As empresas licitantes através de seus representantes legais só poderão 
adentrar na sala onde será realizado o julgamento do certame, com os referidos 
envelopes de Proposta de Preços e Habilitação devidamente lacrados até o horário 
estabelecido para inicio da sessão.  
6.6 Não será aceito que representantes legais de empresas adentrem na sala de 
julgamento do certame com envelopes de proposta e habilitação abertos.  
6.7 Os envelopes de habilitação e proposta de preços devidamente lacrados, bem 
como, documentos de credenciamento serão entregues ao Pregoeiro ou a Equipe de 
Apoio ao adentrar-se na sala.  
 
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
7.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada em única via datilografada ou 
impressa, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões 
técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas 
devidamente datadas e assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo 
representante legal da empresa licitante. 
7.2 Na proposta de Preços deverão constar: 
7.2.1 Razão social da licitante, n.º do CNPJ/MF ou CPF, Inscrição Estadual (se 
houver), endereço completo, telefone, fax para contato, nº da conta corrente, 
agência e respectivo banco e, se possível endereço eletrônico (e-mail); 
7.2.2 Prazo de validade da proposta; 
7.3 Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta 
ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma 
por caracterizar preço inexeqüível no julgamento das propostas, serão considerados 
como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou 
qualquer título, devendo os itens ser fornecidos sem ônus adicionais. 
7.4 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 
licitante, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, e no pleno 
reconhecimento de que não se enquadra em nenhuma das situações impeditivas de 
participação a seguir enumeradas: 
7.4.1 Inadimplência com fornecimento de itens junto a Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta, não configurando como tal as licitantes que solicitaram formalmente 
prorrogação de prazo e este foi devidamente acatado; 
7.5 Em nenhuma hipótese poderão ser alterados o conteúdo da proposta 
apresentada, seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que 
importe a modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aqueles destinados a 
sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pela autoridade 
competente do Município de Alta Floresta. 
7.6 As propostas deverão ser apresentadas conforme ordem e descrições 
estabelecidas no Anexo III do edital. 
 
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
8.1 O julgamento da licitação será pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 
8.2 Serão classificadas pelo Pregoeiro, a licitante que apresentar a proposta de 
MENOR PREÇO GLOBAL e aquelas que tenham apresentado propostas em valores 
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sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de MENOR 
PREÇO GLOBAL. 
8.3 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços 
nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores 
propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores 
participem dos lances verbais quaisquer que sejam os valores oferecidos nas 
propostas escritas. 
8.4 Aos licitantes classificados será dada oportunidade para disputa, por meio de 
lances verbais e sucessivos de valores distintos e decrescentes, através dos seus 
representantes legais. 
8.5 O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada. 
8.6 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção da sua 
última oferta, ou constante na sua proposta original ou do último lance oferecido, 
para efeito de ordenação das propostas. 
8.7 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e os valores 
apresentados pela proposta classificada em primeiro lugar, decidindo motivadamente 
a respeito. 
8.8 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a 
licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pelo 
Pregoeiro. 
8.9 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das 
licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora e a ela adjudicada os itens definido no objeto deste edital e 
seus Anexos. 
8.10 Nas situações anteriormente previstas de ordenação de preços através de lance 
ou proposta, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que 
seja obtido menor preço. 
8.11 Caso ocorra à apresentação de duas ou mais propostas originais de valores 
iguais, observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho 
e qualidade definidos no Edital, as classificadas se recusarem a dar lances e 
conseqüentemente persistindo a igualdade de valores será adotado de desempate 
por sorteio na forma do art. 45, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, na própria sessão. 
8.12 Não se considerarão qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 
Edital e seus Anexos. 
09. DA HABILITAÇÃO: 
09.1. Tendo sido aceitável a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL, será aberto o 
envelope II, contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver 
formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 
09.1.1. Todos os Licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 02, os 
documentos específicos para participação neste Pregão, devendo ser entregues 
seqüencialmente e na ordem a seguir, a fim de permitir celeridade na conferência e 
exame correspondentes. 
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I – HABILITAÇÃO JURIDICA; 
a) Cédula de Identidade e CPF autenticada de todos os sócios da empresa, do 
signatário da proposta caso não seja sócio, acompanhado de procuração, com firma 
reconhecida em cartório em via original ou cópia autenticada com fins específicos; 
b) Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhados de documentos de eleição de seus administradores ou; 
d) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao 
art. 28 da Lei n° 8.666/93. 
f) Declaração de cumprimento de requisitos legais do disposto no inciso 
XXXIII, do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e 
inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 (modelo anexo VII). 
g) Declaração de inexistência de fato impeditivo (modelo anexo VIII).  
h) Declaração de disponibilidade do objeto, sob as pena do art. 299 do Código 
Penal, caso venha a vencer o certame, de que entregará os materiais ou prestará os 
serviços descritos nos prazos e/ou condições previstas em edital e termo de 
referência (modelo anexo IX). 
 
II – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA PESSOA JURIDICA; 
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, datada de, no máximo, trinta dias antes da data da abertura dos 
envelopes, caso não apresente o seu prazo de validade; 
 
III – REGULARIDADE FISCAL PESSOA JURIDICA; 
a) – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) – Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicilio 
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objetivo licitado; 
c) – Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou alvará de Licença 
para Funcionamento, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
d) – Certidão Negativa de Tributos Federais, fornecida pela Fazenda Federal, e a 
Divida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 
e) – Certidão Negativa de Regularidade junto à Fazenda Estadual, relativo ao ICMS e 
IPVA, fornecida pela Secretaria de Fazenda Estadual. 
f)- Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa Estadual, fornecida pela Procuradoria 
Geral do Estado. 
g) - Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede da licitante, incluindo Dívida 
Ativa, fornecido pela Prefeitura Municipal. 
h) Certidão Negativa de Débito (CND-INSS), expedida pelo Instituto Nacional da 
Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei. 
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i) Certidão Negativa de Débito (CND-FGTS), fornecida pela Caixa Econômica Federal, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei. 
j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo Poder Judiciário – Justiça 
do Trabalho.  
 
IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA; 
a) Atestado de Capacidade Técnica, em nome da empresa, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado comprovando aptidão para desempenho das 
atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação (modelo anexo X). 
09.2 A empresa estrangeira em funcionamento no País deverá apresentar, também, 
o Decreto de Autorização ou ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
09.3 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, em cópia autenticada por cartório competente, ou em publicação da 
imprensa oficial ou em cópias simples, desde que apresentadas na sessão às 
originais para conferência pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio, sendo que estas não 
deverão estar no interior do envelope. 
09.3.1 As Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Negativa cujo conteúdo 
não apresentar prazo da validade serão considerados o prazo de validade de 30 
(trinta) dias contados a partir da data de expedição do referido documento.  
09.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 
09.5 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, o Pregoeiro considerará o 
proponente inabilitado. 
09.6 Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos 
termos do artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de 01(um) 
a 05 (cinco) anos, se o documento é público, e reclusão, de 01 (um) a 03 (três) 
anos, e multa, se o documento é particular, independente da penalidade 
estabelecida no artigo 7 da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 
10. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 
10.1. Nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006 e LCP 147/2014, as 
microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição.  
10.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  Eventual 
interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 
suspenderá o prazo supracitado.  
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10.2.  A não regularização da documentação no prazo previsto no item acima 
implicará da decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 e Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
10.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
10.4. No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte, que nos termos da 
Lei Complementar 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à 
regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada. 
10.5. A micro-empresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), deverá apresentar 
na forma da Lei Complementar 123/2006 e LCP 147/2014, juntamente com os 
documentos de credenciamento, declaração de que não se encontra em 
nenhuma das situações do § 4º do Art. 3º da referida Lei. Conforme (modelo anexo 
VI). 
 
11. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
presente edital. 
11.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas. 
11.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 
11.4. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando 
assim o retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7 
da Lei nº 10.520/2002 e legislação vigente. 
11.5. Quem impedir perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena 
detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da 
lei 8.666/93. 
11.6. As impugnações deverão estar devidamente assinadas com a respectiva 
identificação do representante legal do licitante, bem como protocoladas no setor de 
protocolo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT.   
 
12. DOS RECURSOS: 
12.1 Declarado o vencedor e após a análise da documentação de habilitação, 
qualquer licitante, desde que presente na sessão, poderá manifestar imediata e 
motivadamente (a razão) a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo 
de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões por escrito do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em 
iguais números de dias, que começarão a correr do término do prazo de recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
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12.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo 
pregoeiro ao vencedor. 
12.3 O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
12.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
12.5 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto 
da licitação ao licitante vencedor, submetendo o processo administrativo à 
autoridade competente para publicação do resultado da licitação. 
12.6 Os recursos deverão estar devidamente assinadas com a respectiva 
identificação do representante legal da empresa, bem como protocolados no setor de 
protocolo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT.   
 
13. DA VIGÊNCIA, DOS PRAZOS E FORMA DE FORNECIMENTO: 
13.1  O prazo de execução do serviço será de  12 (doze) meses, a contar da 
assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado se 
de interesse das partes, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
13.2  Os serviços deverão ser prestados conforme descrito no Termo de Referência 
(anexo II). 
 
14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
14.1. Os pagamentos serão efetuados até o dia 10 (dez) do mês subsequente à 
entrega dos serviços prestados e de forma fracionada (mensal), totalizando 12 
(doze) parcelas, obedecendo ao prazo de vigência do contrato. 
14.2. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de 
penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação. 
 
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
15.1- Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução 
imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela 
nota de empenho, sujeitará a detentora da Ata às penalidades previstas no artigo 87 
da Lei Federal nº 8.666/93, das quais destacam-se: 
a) advertência; 
b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do 
objeto, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato; 
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a conseqüente rescisão 
contratual; 
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, 
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos 
demais casos de inadimplemento contratual; 
e) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 
com o Município, no prazo de até 2 (dois) anos; 
f) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que 
seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração 
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da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 
vistas ao processo. 
15.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser 
descontados dos pagamentos devidos pela Administração.  
15.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", do item 15.1, caberá 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser 
apresentado no mesmo local. 
15.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima 
dispostas será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 
10 (dez) dias úteis. 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
16.1 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos de acordo com as 
disposições da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores e dos demais 
diplomas legais aplicáveis, desde que não colidentes com a legislação supracitada. 
Subsidiariamente, serão aplicados os princípios gerais do Direito. 
16.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer 
até o segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
16.3 A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de participar da 
licitação até o trânsito em julgado, na esfera administrativa, da decisão relativa à 
matéria impugnada. 
16.4 Aos licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de 
impugnação, aos termos do edital quer em caráter de recurso em sua fase cabível, 
para obter o retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades 
previstas da legislação vigente. 
16.6 Na contagem dos prazos recursais deste edital será excluído o dia de início e 
incluído o dia de vencimento, considerando-se o expediente normal. 
16.7 Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com 
relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente edital, poderão ser obtidos 
junto à Comissão Permanente de Licitação, no horário de 7:00 às 13:00 horas. 

 
 

ALTA FLORESTA – MT, 27 DE MARÇO DE 2017 
 
 
 

___________________________ 
VALDETI APARECIDA HEINZEN   

PREGOEIRA OFICIAL  
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ANEXO I  
 
Para execução do procedimento licitatório, no dia do certame,  
utilizaremos software interno para realização da rodada de lances de forma 
eletrônica, para isso é necessário que a empresa participante faça da seguinte  
maneira:  

 
•   Baixe sistema Gextec proposta  
•   Baixe arquivo de proposta  
•   Instale o gextec proposta e importe o arquivo de proposta  
•   Preencha as propostas salve e faça impressão  
•   Copie arquivo para pendriver ou midia 

 
O arquivo eletrônico das propostas de preço poderão ser entregues em arquivo  
gerado pelo sistema Gextec Proposta, o download desse sistema pode ser feito  
através do link: : www.altafloresta.mt.gov.br na guia Licitações - Pregão Presencial, 
pasta 2017 - GEXTEC PROPOSTA – SISTEMA GEXTEC PROPOSTA.  
 
Para lançar a proposta no sistema Gextec Proposta, é necessário abrir o arquivo  
de proposta com a relação dos itens, esse arquivo ficará disponível para download  
abaixo do edital no site www.altafloresta.mt.gov.br na guia de pregoes presenciais  
* Após lançamento dos valores da proposta o usuario deverá clicar em atualizar e 
gravar e imprimir. (Deverá constar carimbo da empresa constando razão e CNPJ, e 
estar assinado). 
 
*Logo após fechar o programa gextec proposta, copiar o arquivo que se encontra em 
C:\GextecProposta\gravadospara o pendriver ou mídia,  
 
•   Não há opção de exportar no programa.  
 
O arquivo “.xml’’ das propostas de preços deverão ser entregues através 
de um Pen Drive, CD, DVD.  
 
Há um manual mais amplo do procedimento com sistema gextec proposta junto  
ao edital nele e abordado procedimento de instalação.  
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

  
1- RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÃO: 
 
1.1 - A especificação dos itens solicitados, referente à CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO 
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – MT. Conforme itens relacionados: 

ITEM DESCRIÇÃO 
VELOCIDADE 
DONWLOAD 

VELOCIDADE 
UPLOAD 

FRANQUI
A 

01 
Fornecimento de internet por Fibra ótica 10 
Mega  - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS 

10 MB 1,5 MEGA 200 GB 

02 
Fornecimento de internet por Fibra ótica 10 
Mega  - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

10 MB 1,5 MEGA 200 GB 

03 Fornecimento de internet por Fibra ótica 10 
Mega  - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10 MB 1,5 MEGA 200 GB 

04 
Fornecimento de internet por Fibra ótica 10 
Mega  - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMISTRAÇÃO 

10 MB 1,5 MEGA 200 GB 

 
2 - CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO: 
2.1 Fornecer o objeto, nas especificações estabelecidas e com a qualidade exigida 

de acordo com a solicitação da secretaria; 
2.2 Os serviços deverão ser prestados nos locais estabelecidos pelas secretarias 

solicitantes; 
2.3 Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após a assinatura do 

contrato. 
2.4 A contratada deverá prestar serviços de forma ininterrupta durante 24 (vinte e 

quatro) horas por dia. 
2.5 A assistência técnica deverá ser permanente, durante toda a vigência do 

contrato e de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
2.6 Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o 

prévio consentimento da Contratante. 
  
3– JUSTIFICATIVA: 
 
3.1 A contratação se faz necessária para suprir a demanda de usuários nos diversos 
departamentos e secretarias do Município de Alta Floresta-MT, sendo que a internet 
de fibra ótica tem maior velocidade e capacidade de transmissão de dados, menor 
perda de potência, as oscilações na qualidade e velocidade de internet são mínimas. 
A qualidade da internet fibra se mantém mesmo quando a transmissão para grande 
distância e sobressai aos cabos de cobre; os cabos de fibra ótica não sofrem 
interferência de frequência de rádios, pode ser um problema relevante aos usuários 
do típico cabo de cobre; os sinais propagados não sofrem interferências de 
geradores elétricos, motores, linhas elétricas, relâmpagos que frequentemente são 
causadores de ruídos nas linhas de transmissão baseados em cabos de cobre.  
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4 - PRAZO DE ENTREGA: 
4.1 - O prazo de execução do objeto será de 12 (doze) meses, a contar da emissão 
da ordem de serviços, podendo ser prorrogado se de interesse das partes, nos 
termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
5-VALOR DE REFERÊNCIA: 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
VELOCIDADE 
DONWLOAD 

VELOCIDADE 
UPLOAD FRANQUIA 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 
TOTAL  

(12 MESES) 

01 

Fornecimento de internet 
por Fibra ótica 10 Mega  - 
SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FINANÇAS 

10 MB 1,5 MEGA 200 GB R$ 822,00 R$ 9.864,00 

02 

Fornecimento de internet 
por Fibra ótica 10 Mega  - 
SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

10 MB 1,5 MEGA 200 GB R$ 822,00 R$ 9.864,00 

03 

Fornecimento de internet 
por Fibra ótica 10 Mega  - 
SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE 

10 MB 1,5 MEGA 200 GB R$ 822,00 R$ 9.864,00 

04 

Fornecimento de internet 
por Fibra ótica 10 Mega  - 
SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMISTRAÇÃO 

10 MB 1,5 MEGA 200 GB R$ 822,00 R$ 9.864,00 

VALOR TOTAL 39.456,00 
 
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 39.456,00 (Trinta e Nove Mil e 
Quatrocentos e Cinquenta e seis Reais) 
 
6-ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 
6.1 - A fiscalização da execução do objeto do processo licitatório será exercida de 
acordo com Indicação da Secretaria solicitante. 
 
7– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS: 
7.1 As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta das dotações 
orçamentárias previstas no Orçamento Municipal Anual/2017: 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa Fonte 
Recurso 

108 04.001 2.018 3.3.90.39.00.00 01.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa Fonte 

Recurso 
235 07.001 2.049 3.3.90.39.00.00 01.01 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 
Código 

Reduzido 
Unidade 

Orçamentária 
Projeto 

Atividade 
Elemento de Despesa Fonte 

Recurso 
403 09.001 2.075 3.3.90.39.00.00 01.02 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa Fonte 
Recurso 

76 03.001 2.013 3.3.90.39.00.00 01.00 
 
08 – DO PAGAMENTO 
 
8.1 – Os pagamentos serão efetuados até o dia 10 (dez) do mês subsequente a 
execução dos itens licitados e solicitados. 
8.2 - O pagamento dos itens licitados, em favor da contratada será efetuado 
mediante ordem de pagamento a ser depositada em conta corrente, no valor 
correspondente e data fixada, após a apresentação de nota fiscal e fatura 
devidamente atestada pelo departamento da secretaria solicitante, sempre no mês 
subsequente a entrega dos itens. 
8.3 - Nenhum pagamento será efetuado à detentora da ata enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de 
penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação. 
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ANEXO III 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT  
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 
Licitante:____________________________________________________________ 
CNPJ.: _____________ Inscrição Estadual ________Tel Fax: (__) ______________ 
E-mail:_______________________________Tel./fax/Celular:(_____)____________ 
Endereço: __________________________________________________________ 
Conta Corrente:______________Agência:________________ 
Banco: ___________________________ 
 

PROPOSTA DE PREÇO 

ITEM DESCRIÇÃO VELOCIDADE 
DONWLOAD 

VELOCIDADE 
UPLOAD FRANQUIA VALOR 

MENSAL 

VALOR 
TOTAL  

(12 MESES) 

01 

Fornecimento de internet 
por Fibra ótica 10 Mega  - 
SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FINANÇAS 

10 MB 1,5 MEGA 200 GB   

02 

Fornecimento de internet 
por Fibra ótica 10 Mega  - 
SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

10 MB 1,5 MEGA 200 GB   

03 

Fornecimento de internet 
por Fibra ótica 10 Mega  - 
SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE 

10 MB 1,5 MEGA 200 GB   

04 

Fornecimento de internet 
por Fibra ótica 10 Mega  - 
SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMISTRAÇÃO 

10 MB 1,5 MEGA 200 GB   

VALOR TOTAL  
VALOR GLOBAL POR EXTENSO:............................................................... 
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL 
VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 DIAS  
• Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições 
contidas no Edital deste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele 
contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos 
que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer 
forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de 
seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões 
existentes nesta proposta. 
• Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas 
relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos 
trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de 
seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal. 
 
Local/Data, ___ de ______________ de 2017. 

 
(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

ANEXO IV 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 
MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT. 
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO –  Nº 007/2017. 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 

(Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º __________, sediada à 
_____________________________________________, declara como representante 
legal da empresa o(a) Sr(a)__________________________, o(a) Sr(a) 
_______________________________________, portador(a) da carteira de 
identidade n.º ___________, expedida por ____________________, CPF nº 
________________, no processo licitatório relativo ao Pregão Presencial Nº 
007/2017, podendo rubricar a documentação de habilitação e as propostas, 
manifestar, formular lances verbais em complemento à proposta escrita apresentada, 
quando convocado(a), prestar todos os esclarecimentos à nossa proposta, interpor 
recursos, desistir de prazos e recursos, assinar atas, enfim, praticar todos os atos 
inerentes ao certame para fiel cumprimento do presente Credenciamento.  
Por ser verdade, assino o presente. 

 
 
Local/Data, ___ de ______________ de 2017. 

 
 

 
(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue a Pregoeira/Equipe de Apoio, no 
momento do credenciamento das empresas fora dos envelopes n.º 01 e 02. 
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 (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 
 

ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  
 
 
 
 
 

(Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º __________, declara que, os produtos ofertados, serão entregues de 
acordo com as exigências estabelecidas neste Instrumento Convocatório, bem como 
nos termos do Inciso VII do artigo 4º da Lei n.º 10.520/2002, cumprir plenamente 
os requisitos de habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, 
técnica e econômico-financeira, bem como de que está ciente e concorda com o 
disposto e estabelecido no referido Edital.  

 
 
Por ser verdade, assino a presente. 
 
 
 
Local/Data, ___ de ______________ de 2017. 

 
 
 
 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 
(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue a Pregoeira/Equipe de Apoio, no 
momento do credenciamento das empresas fora dos envelopes n.º 01 e 02. 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 
 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE ME/EPP 
 
 

 
 
 
(Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
__________, declara, para fins do disposto no Edital, do Pregão Presencial n.º 
007/2017, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta 
empresa, está enquadrada como ME/EPP, e solicita tratamento diferenciado como 
determina a LEI 123/2006. E atesta também para os devidos fins que não se 
encontra em nenhuma das situações do § 4º do Art. 3º da referida Lei. 

 
 
 
 

 
Por ser verdade, assino a presente. 
 
 
 
Local/Data, ___ de ______________ de 2017. 

 
 
 
 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 
(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBSERVAÇÃO: A empresa ME/EPP, deverá apresentar esta declaração a 
Pregoeira/Equipe de Apoio, no momento do credenciamento das empresas fora dos 
envelopes n.º 01 e 02. 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

ANEXO VII 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS 
 
 
 

(Razão Social da Licitante)_____________________, inscrita no CNPJ 
n.º________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) 
Sr.(a.)__________________, portador(a) da Carteira de Identidade 
n.º________________ e do CPF n.º______________ declara, para fins do disposto 
no Edital, do Pregão Presencial n.º 007/2017, sob as sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data: 

• Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 
16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação 
determinada pela Lei nº 9.854/1999. 

• Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder 
Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, 
administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 
8666/93). 

 
Por ser verdade, assino a presente. 

 
     Local/Data, ___ de ______________ de 2017. 

 
 

 
(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 
 
 

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*. 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 007/2017 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
 

(Razão Social da Licitante)_____________________, inscrita no CNPJ 

n.º________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr.(a.)__________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

n.º________________ e do CPF n.º______________ declara, para fins do disposto 

no Edital, do Pregão Presencial n.º 007/2017, e compromete-se nos termos da 

legislação reguladora da matéria, a informar a qualquer tempo, sob pena das 

penalidades cabíveis, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos a habilitação 

para este certame, na forma determinada no §2º, do artigo 32, da Lei nº 8666/93 e 

alterações, devidamente assinada pelo representante legal da empresa participante. 

 
Por ser verdade, assino a presente. 

 
               Local/Data, ___ de ______________ de 2017. 
 
 

 
(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
ANEXO IX 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 
 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO OBJETO 
 
 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________e inscrição estadual n° 
____________,estabelecida a_________________________________,bairro 
__________, Município de____________________, estado de _____ 
CEP____________________, atraves de seu representante legal abaixo assinado, 
com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas do 
art. 299 do Codigo Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o 
certame, e entregará os materiais ou serviços licitados nos prazos e/ou condições 
previstas no edital e termo de referência.  

 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, dia /mês/ano 

 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA EMITENTE DO ATESTADO) 
ANEXO X 

 
 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________e inscrição estadual n° 
____________,estabelecida a_________________________________,bairro 
__________, Município de____________________, estado de _____ 
CEP____________________, atesta para os devidos fins que a pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CPNJ n° ______________________________e 
inscrição estadual n° ____________,estabelecida 
a_________________________________,bairro __________, Município 
de____________________, estado de _____, forneceu os produtos/serviços 
relacionados:_________________________________________,sendo cumpridora 
dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma nenhum 
registro que a desabone. 
 

 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, dia /mês/ano 

 
 

 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA  (Carimbo 
com CNPJ da empresa emitente do atestado) 
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ANEXO XI 
MINUTA DE CONTRATO Nº ...../2017 

 
 

O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE 
MATO GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, com sede administrativa à Travessa Alvaro 
Teixeira Costa, 50, Centro, CEP 78.580-000, na Cidade de 
Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ /MF 
sob o nº CNPJ nº. 15.023.906/0001-07, representado 
neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ASIEL 
BEZERRA DE ARAÚJO, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado nesta cidade de Alta Floresta – MT, portador 
da Cédula de Identidade nº 38036688 SESP/PR e CPF nº. 
086.491.288-90, doravante denominado de 
CONTRATANTE, e a empresa .................................. - 
..., inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº. --.---.---/----.-- e 
Inscrição Estadual sob nº. --.---.----.-, estabelecida a Rua -
--------------, n.º ------, Bairro ------, Cidade de --------/--, 
CEP.: --.---/---, representada neste ato por seu 
proprietário o Sr. -------------, brasileiro, portador do RG 
nº.  ----- ---/--, e do CPF nº. ---.---.---/--, doravante 
denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o 
presente contrato nos termos do Edital de Pregão 
Presencial nº. 007/2017, mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas. 

 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA 
ÓTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS 
DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO.  

ITEM DESCRIÇÃO VELOCIDADE 
DONWLOAD 

VELOCIDADE 
UPLOAD FRANQUIA VALOR 

MENSAL 

VALOR 
TOTAL  

(12 MESES) 

01 

Fornecimento de internet por 
Fibra ótica 10 Mega  - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS 

10 MB 1,5 MEGA 200 GB   

02 

Fornecimento de internet por 
Fibra ótica 10 Mega  - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

10 MB 1,5 MEGA 200 GB   

03 

Fornecimento de internet por 
Fibra ótica 10 Mega  - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE 

10 MB 1,5 MEGA 200 GB   

04 

Fornecimento de internet por 
Fibra ótica 10 Mega  - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMISTRAÇÃO 

10 MB 1,5 MEGA 200 GB   

VALOR TOTAL  
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO 
2.1. Para a presente contratação foi realizada a Licitação Modalidade Pregão 
Presencial n.º 007/2017, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e 10.520/02. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 
3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal 8.666/93 e 
10.520/02 e suas alterações, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos 
contratos e pelas disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e 
condições deste contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO  
4.1 - A vigência do contrato será a partir da data de sua assinatura em .... de ...... 
de .........até o dia .... de ........ de .......... 
4.2. A CONTRATADA deverá comparecer à sede da CONTRATANTE para assinatura 
do presente contrato, no prazo máximo de 05(cinco) dias, contados da data do 
recebimento da convocação. 
4.3. O não atendimento à convocação, para assinatura do contrato, no prazo fixado, 
acarretará a decadência do direito à contratação, a critério da CONTRATANTE, 
sujeitando, ainda, a empresa adjudicatária às sanções legais, conforme previsto na 
lei federal nº 8.666/93.  
4.4. O contrato poderá, todavia, por acordo das partes, serem prorrogado por iguais 
e sucessivos períodos até o limite legal, desde que seja de interesse da Contratante, 
mediante termo próprio, com vistas à obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a Administração, conforme faculta o inciso II, do artigo 57 da Lei n.º 
8.666/93. 
4.5. Os serviços deverão ser prestados nos locais estabelecidos pela CONTRATANTE. 
4.6. Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após a assinatura do contrato.  
4.7. A contratada deverá prestar serviços de forma ininterrupta durante 24 (vinte e 
quatro) horas por dia.   
4.7.1. A assistência técnica deverá ser permanente, durante toda a vigência do 
contrato e de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E 
REAJUSTAMENTO: 
 
5.1. O valor global do presente contrato será de R$ -------- (--------). 
5.2. Os pagamentos serão efetuados mensalmente até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente a realização dos serviços e emissão da nota fiscal com a devida 
comprovação dos serviços executados.  
5.3. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver 
em total conformidade com as especificações exigidas pelo município. 
5.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem 
à aplicação da penalidade. 
5.5. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
5.6. O CNPJ da detentora do contrato constante da nota fiscal e fatura deverá ser o 
mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 
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5.7. Nenhum pagamento será efetuado a detentora do contrato enquanto pendente 
de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude 
de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento 
de preços ou correção monetária.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA 
6.1. As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta das 
seguintes dotações orçamentárias previstas no Orçamento Municipal Anual/2017: 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

Fonte 
Recurso 

108 04.001 2.018 3.3.90.39.00.00 01.00 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade Elemento de Despesa 

Fonte 
Recurso 

235 07.001 2.049 3.3.90.39.00.00 01.01 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa Fonte 
Recurso 

403 09.001 2.075 3.3.90.39.00.00 01.02 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 

Código 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto 
Atividade 

Elemento de Despesa Fonte 
Recurso 

76 03.001 2.013 3.3.90.39.00.00 01.00 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÃOES E RESPONSABILIDADES DAS 
PARTES 
7.1. São direitos e responsabilidades da CONTRATADA os seguintes: 
a) Executar o objeto contratado, conforme solicitação da secretaria competente, que 
ocorrerá com acompanhamento do Servidor responsável pelo recebimento e 
fiscalização da execução do contrato, em horário e local definido pela secretaria 
solicitante. 
b) Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e 
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado 
causa; 
c) Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em 
decorrência do objeto deste contrato quaisquer outras despesas que se fizerem 
necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto ao transporte e 
instalação, carga e descarga, assistência técnica e apresentar os respectivos 
comprovantes quando solicitado pela CONTRATANTE. 
d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem no objeto do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do presente contrato, observado o art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 
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e) Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos 
decorrentes de sua demora ou da sua omissão, na condução do objeto deste 
instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativo à execução do objeto 
deste contrato; 
f) Responsabiliza-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na 
elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para 
o CONTRATANTE; 
g) Responsabilizarem-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos 
e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, 
prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, 
relacionadas com o cumprimento do presente contrato. 
h) Arcar com eventuais prejuízos, pessoais e materiais, ocasionados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de falha ou não conformidades dos itens 
relacionados. 
i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem 
prévia anuência do CONTRATANTE; 
j) manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 
7.2. São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes: 
a) Fornecer e colocar a disposição da CONTRATADA todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários à execução do fornecimento; 
b) Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste contrato; 
c) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento 
das obrigações da CONTRATADA. Notificando a CONTRATADA, por escrito e com 
antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
d) Cumprir e fazer cumprir os termos das Leis nº 8.666/93 3, 10.520/2002 e do 
presente instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico-
financeiro durante a execução do contrato; 
e) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato 
depois do recebimento das notas fiscais, já devidamente atestadas pelo servidor 
responsável pela fiscalização; 
f) Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 
interesse público respeitando os direitos da CONTRATADA; 
g) Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 
79 da referida Lei. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS 
MULTAS 
8.1- Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, 
atraso injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de 
empenho, sujeitará a detentora da Ata às penalidades previstas no artigo 87 da Lei 
Federal nº 8.666/93, das quais destacam-se: 
a) advertência; 
b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do 
objeto, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato; 
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c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a conseqüente rescisão 
contratual; 
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, 
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos 
demais casos de inadimplemento contratual; 
e) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 
com o Município, no prazo de até 2 (dois) anos; 
f) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que 
seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração 
da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 
vistas ao processo. 
8.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser 
descontados dos pagamentos devidos pela Administração.  
8.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", do item 8.1, caberá 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser 
apresentado no mesmo local. 
8.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima 
dispostas será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 
10 (dez) dias úteis. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO 
9.1 O presente contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, mediante 
notificação extrajudicial com antecedência mínima de 30(trinta) dias, no caso de 
descumprimento de quaisquer das clausulas do presente contrato pela 
CONTRATADA, sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa nos termos do 
art. 77 da lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO  
10.1. A fiscalização da execução do referido contrato será exercida por servidores 
com indicação das Secretarias solicitantes, bem como, de acordo com o Decreto 
Municipal nº ......./...... 
10.1.1. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA. 
10.2. A contratada obriga-se a realizar as entregas conforme especificação 
estabelecida no edital.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO 
CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS 
11.1. Aplica-se a Leis Federais n.º 8.666/1993, 10.520/2002 e o Código Civil 
Brasileiro ao presente contrato e em especial aos seus casos omissos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VINCULAÇÃO AO EDITAL 
12.1. Farão parte do presente contrato, além de suas expressas cláusulas, 
independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no 
Edital de Pregão Presencial nº. 007/2017, bem como os documentos a ele 
referentes, além da proposta apresentada pela CONTRATADA, no certame licitatório. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1. Como condição para o pagamento, o licitante vencedor deverá se encontrar 
nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação, bem assim para o 
recebimento dos pagamentos relativos aos materiais entregues e aceitos. 
13.2. As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 
da Lei acima referida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Alta Floresta – MT, com recusa 
expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
E por estarem justos e contratados mutuamente assinam o presente instrumento 
contratual, em duas vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na 
presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes. 

 
Alta Floresta – MT, -- de  --------- de 2017. 

 
 

Alta Floresta – MT, ---- de -------- de 2017.          
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 
 
 
EMPRESA: 
Nome: 
Sócio Diretor (proprietário) 
CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
 
Assinatura:                   Assinatura: 
Nome:                    Nome: 
R.G. nº                    R.G. nº 
C.P.F. nº                    C.P.F. nº 

 
 


