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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 381/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 85/2022 

OBJETO: Eventual contratação de licenças de uso de plataforma tecnológica em cloud 

computing (PaaS) com recursos gestão, controle e cyber segurança e conectividade móvel, além 

da locação de modens Wi-Fi portáteis, de forma a viabilizar o acesso de alunos e professores às 

ferramentas de ensino remoto disponibilizadas pela Secretaria de Educação de Nova Lima/MG. 

 

ACOLHIMENTO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS:  

Até as 08:45 horas do dia 26/08/2022  

DATA E HORÁRIO DO INÍCIO DA DISPUTA:  

as 09:00 horas do dia 26/08/2022 

 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 

 

SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: Sistema de Pregão Eletrônico do Portal do Banco do Brasil, 

no endereço www.licitacoes-e.com.br.  

 

CONSULTA AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: Os procedimentos deste pregão 

serão realizados exclusivamente por meio eletrônico, conforme regulamento disponibilizado 

no Portal do Banco do Brasil, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, nos termos da 

Lei Federal 10.520/02 e do Decreto Municipal 11.689/2021.  

 

COORDENAÇÃO DO PROCESSO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES – SETOR DE 

PREGÃO -  Pregao.eletronico@pnl.mg.gov.br Telefone: (31) 3541-5000 // 3541-5730 Rua Bias 

Fortes, nº 62, 3º andar, Centro, Nova Lima - MG – CEP: 34.000-168.  

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial 

de Brasília (DF).  

 

IMPORTANTE: Ao retirar este edital, favor preencher o recibo de retirada de edital, (Disponível 

em: http://www.novalima.mg.gov.br/portal-transparencia/editais Arquivo: RECIBO DE 

RETIRADA DE EDITAL DE PREGÃO) e enviá-lo para o e-mail informado no próprio recibo, só 

assim poderemos enviar informações de interesse do licitante. 

  

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.novalima.mg.gov.br/arquivos/editais/
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 381/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 85/2022 

PREÂMBULO  
 

O MUNICÍPIO DE NOVA LIMA/MG realizará procedimento de licitação na modalidade, Pregão Eletrônico 

para Registro de Preços, tipo MENOR PREÇO, critério de julgamento LOTE ÚNICO, modo de disputa 

ABERTO, nos termos da Lei 10.520/02, e legislação correlata, em especial a Lei federal 8.666/93, e de 

acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos.  

O presente Edital se trata de modelo padrão adotado pelo Município de Nova Lima para todas 
as licitações na modalidade de Pregão Eletrônico. As regras relativas à utilização do Sistema 
Licitações-e são estabelecidas pelo próprio sistema. As demais regras do presente Edital 
devem seguir o previsto neste instrumento e, especialmente, o Termo de Referência 
constante do Anexo I do presente Edital. Em diversas partes do presente Edital há referências 
diretas há itens e regras constantes do Termo de Referência. 
 

O lance deverá ser ofertado pelo Valor Total LOTE ÚNICO. 
 

1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 – O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante 
condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, tendo como 
equipe os servidores abaixo indicados, nos termos da Portaria nº 1.740 de 25 de outubro de 
2021, Portaria nº 1.759 de 09 de maio 2022 e Portaria nº 1.763 de 06 de junho 2022: 

Pregoeiro(a): Júnia Joviana Lúcia Silva 

Equipe de apoio: Lívia Custódio Souza Seabra Clark 

1.2 – Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro(a) regularmente designado, mediante a 
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações-e”, 
constante da página eletrônica do Banco do Brasil.  

1.3 – Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública observarão 
o horário de Brasília-DF e dessa forma serão registradas no sistema eletrônico e em todo o 
processo.  

2 – DO OBJETO  

2.1- Constitui objeto deste pregão: 
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Eventual contratação de licenças de uso de plataforma tecnológica em cloud computing (PaaS) 
com recursos gestão, controle e cyber segurança e conectividade móvel, além da locação de 
modens Wi-Fi portáteis, de forma a viabilizar o acesso de alunos e professores às ferramentas de 
ensino remoto disponibilizadas pela Secretaria de Educação de Nova Lima/MG. 

2.2 - O produto ou serviço fornecido deverá estar rigorosamente dentro das especificações 
estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e em conformidade com legislação em vigor.  

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

3.1 – Poderão participar desta licitação interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o respectivo objeto, cadastradas ou não na Prefeitura Municipal de Nova Lima como 
fornecedor, que atendam às exigências constantes deste Edital e respectivo Termo de 
Referência (Anexo I), mediante prévio credenciamento perante o provedor do sistema 
eletrônico do Banco do Brasil.  

3.2 – Não poderá participar desta licitação o interessado que:  

a) Esteja sob falência, concurso de credores, concordata ou processo de dissolução ou 
liquidação;  

b) Não atenda às condições deste Edital, seu Termo de Referência e anexos;  

c) Tenha sido declarada inidônea ou que tenha sido impedida de licitar ou contratar com 
quaisquer órgãos da Administração Pública;  

d) Enquadre-se nas vedações previstas no art. 9º da Lei Federal 8.666/93;  

e) Tenha objeto social incompatível com o objeto desta licitação;  

f) Esteja proibido de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente.  

3.2.1 – Com a finalidade comprobatória destas condições, o licitante deverá anexar declaração 
própria ao sistema eletrônico, conforme modelo do Anexo II deste Edital. 

3.3 – A empresa contratada deverá atender às regulamentações em vigor atinentes à 
autorização de funcionamento e/ou fornecimento de materiais, conforme sua área de atuação 
comercial, demonstrando regularidade perante órgãos fiscalizadores do governo ou de 
autarquias competentes, conforme o caso.  

DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS,  
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS 

 
3.4 – No presente certame, em cumprimento da Lei Complementar 123/06, as microempresas 
serão identificadas pela sigla ME e as empresas de pequeno porte como EPP, empregando-se a 
sigla MPE para se referir a ambas genericamente.  
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3.5 – As licitantes que se enquadrem como MPE deverão comprovar essa condição mediante 
declaração (Anexo III) de que assim se enquadram, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 
123/06, com o escopo de indicar que estão aptas a fruírem dos benefícios e vantagens 
instituídos em lei a favor destas categorias. 

3.5.1 – A não comprovação do enquadramento fiscal importará na impossibilidade de 
requerimento do tratamento diferenciado assegurado pela Lei Complementar 123/06.  

3.6 – Será concedido tratamento favorecido para as MPEs, para as sociedades cooperativas 
mencionadas no art. 34 da Lei Federal 11.488/07, para o agricultor familiar, o produtor rural 
pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 
Complementar 123/06.  

DISTRIBUIÇÃO DO OBJETO EM RAZÃO DO ENQUADRAMENTO FISCAL 

3.7 – As cotas, se houverem, serão distribuídas conforme o art. 48 da LC 123/06, alterado pela 
LC 147/14:  

Cota Principal – Lote/itens abertos para a participação de todos os interessados, inclusive os 
que se enquadrem na condição de ME e EPP e que atuem no ramo de atividade referente ao 
objeto licitado.  

Cota Reservada – Lote/itens constituídos por até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo 
total licitado para cada Lote/Item, aberto para participação exclusiva de ME e EPP que atuem 
no ramo de atividade referente ao objeto licitado.  

3.8 – Na hipótese de uma ME ou EPP sagrar-se vencedora da Cota Principal e da Cota Reservada 
para o mesmo item, será registrado para ambas as cotas apenas o preço menor, ou seja, é 
expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o mesmo item.  

4 – CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO E PARTICIPAÇÃO  

4.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, o interessado em participar do Pregão deverá dispor 
de chave de identificação e senha pessoal, intransferíveis e de exclusiva responsabilidade do 
usuário, obtidas junto às agências do Banco do Brasil sediadas no País.  

4.2 – Caberá ao interessado proceder ao respectivo credenciamento junto ao provedor do 
sistema, sob sua exclusiva responsabilidade ou de seu representante legal, a partir do qual se 
dará a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 
pregão.  

4.2.1 – É de responsabilidade exclusiva do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados, sob pena de ensejar desclassificação no 
momento da habilitação em caso de incorreção.  
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4.3 – O licitante se responsabiliza exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, por atos praticados 
diretamente ou por representante, excluindo-se a responsabilidade do provedor do sistema, 
do (a) Pregoeiro (a) e do órgão promotor da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.  

4.4 – Em se tratando de MPE, nos termos da Lei Complementar 123/06 e para que possam 
usufruir do tratamento diferenciado previsto no Capítulo V da referida lei, é necessário, quando 
do credenciamento, a declaração em campo próprio do sistema eletrônico, identificando-se 
como MPE. 

 4.5 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal do 
representante devidamente credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de 
preços e documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
observados data e horário limite estabelecidos. 

4.5.1 – A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site: 
www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso Identificado”.  

4.6 – O licitante declarará no sistema, antes de registrar sua proposta, que cumpre plenamente 
os requisitos de habilitação exigidos neste Edital, sujeitando-se às sanções legais na hipótese 
de declaração falsa; pressupondo-se o conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital mediante o encaminhamento da proposta.  

4.7 – O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, não cabendo ao Banco do Brasil responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

4.8 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

4.9 – Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

4.10 – O licitante deverá comunicar imediatamente ao Banco do Brasil (órgão provedor do 
sistema) qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da 
senha, para imediato bloqueio de acesso.  

4.11 – Havendo dúvidas, sempre consultar o suporte técnico do Banco do Brasil, por meio dos 
telefones 3003-0500 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0500 para as demais 
localidades.  

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1 – Mediante uso de chave de acesso e senha, deverão os licitantes anexar, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico e até a data e horário estabelecido para abertura da sessão 
pública, os seguintes documentos:  



 

6 

a) Proposta de preços conforme tópico 6 e seus subitens deste Edital;  

b) Documentos de habilitação conforme tópico 7 e seus subitens deste Edital;  

c) Declaração conjunta (conforme modelo do Anexo II);  

d) Declaração de enquadramento fiscal (conforme modelo do Anexo III); 

5.2– A etapa de envio de propostas e documentos de habilitação encerrar-se-á 
automaticamente com a abertura da sessão pública, na data e horário designados no edital.  

5.3 – As MPEs deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma 
restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar 
123/06.  

5.4 – Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.  

5.5 – Nessa etapa não será estabelecida ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta.  

5.6 – Somente após encerramento do envio de lances os documentos que compõem a proposta 
e a habilitação do licitante melhor classificado serão disponibilizados para avaliação do(a) 
Pregoeiro(a) e acesso público.  

5.7 – Conforme Decreto Federal 10.024/2019, Decreto Municipal 11.689/2021 todos os 
documentos de habilitação, declarações e propostas deverão ser anexados exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 
portanto, os licitantes que não atenderem esta exigência serão desclassificados.  

5.7.1 - Não serão aceitos Links de acesso como comprovação de atendimento dos documentos 
exigidos neste processo. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

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

a) Valor unitário e total do item ou percentual de desconto, de acordo com o critério de 
julgamento definido para o pregão;  

b) Marca;  

c) Fabricante; 

d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 
de Referência (Anexo I), indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;  
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6.2 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.  

6.3 – Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens.  

6.4 – Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

6.5 – O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
apresentação.  

6.6 – Os licitantes devem respeitar, quando houver, os preços máximos estabelecidos nas 
normas de regência de contratações públicas quando participarem de licitações públicas, cujo 
descumprimento pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas e, após o devido processo 
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na 
execução do contrato. 

 

7 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1 – Para fins de habilitação no certame, as licitantes terão de satisfazer os requisitos mediante 
apresentação de documentos relativos a:  

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor e última alteração relativa ao objeto e administradores, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do 
documento de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício; decreto de autorização, em 
se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento expedido pelo Órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir;  

b) Cartão CNPJ;  

c) Comprovante de regularidade fiscal com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal (ou 
distrital) da sede do licitante;  

d) Comprovante de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);  

e) Comprovante de regularidade com a Justiça do Trabalho, por meio de certidão emitida pelo 
site www.tst.gov.br;  
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f) Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, 
nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (conforme modelo do Anexo IV);  

g) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, 
conforme anexo IV; 
 
7.2 – Para fins de qualificação econômico-financeira, os interessados deverão apresentar:  

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, conforme permissivo do art. 31, II, da Lei Federal 8.666/93. No caso de certidão de 
recuperação judicial positiva, a licitante deverá, juntamente com a certidão, sob pena de 
inabilitação, apresentar comprovação de que o plano de recuperação expressamente prevê a 
participação da empresa em contratações públicas, bem como que referido plano foi 
homologado judicialmente. 

7.3 – Para fins de qualificação técnica, os interessados deverão apresentar a documentação 
constante do Item 4. HABILITAÇÃO / QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Termo de Referência (Anexo 
I), não se limitando a:  

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado que, com nome legível do emitente, em papel timbrado, ou em papel sem timbre com 
carimbo do CNPJ; comprovando que desempenhou atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, com nome legível do 
emitente, em papel timbrado, ou em papel sem timbre com carimbo do CNPJ; 

. Para efeito de comprovação da capacidade técnica da licitante, as parcelas de maior 
relevância são: 

Prestação de serviços contínuos de processamento/conectividade/transmissão de dados via 
redes de comunicação móvel GSM/GPRS para dispositivos eletrônicos móveis com 
funcionalidades de controle e gestão sobre os acessos dos dispositivos e troca remota do 
provedor de acesso à Internet: mínimo de 2.000 (dois mil) equipamentos/dispositivos 
simultâneos, por um período mínimo de 12 (doze) meses; 

Locação de equipamentos eletrônicos, incluindo serviços de suporte técnico remoto e 
manutenção em campo: mínimo de 200 (duzentos) equipamentos, por um período mínimo de 
12 (doze) meses;  

Desenvolvimento e disponibilização de aplicativos (softwares) customizados para ambiente 
WEB e Mobile, hospedados em data center com infraestrutura de TIC de alta disponibilidade; 

Implantação e manutenção por, no mínimo, 12 (doze meses) de solução de segurança da 
informação (Firewall) e ferramentas de filtro de conteúdo, para ambientes de infraestrutura de 
TIC de alta disponibilidade. 



 

9 

No caso de atestado fornecido a consórcio do qual o licitante tenha participado, só será aceito 
se o mesmo tiver executado totalmente ou parcialmente os serviços, que servirão de 
comprovação da aptidão técnica exigida no edital. Os atestados podem ser complementados 
por descritivos mais detalhados elaborados pelo contratante (cliente) da licitante, devidamente 
assinado por pessoa identificada e oficialmente vinculada ao emissor do Atestado. 

 
7.4 – Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital, fundamentadamente arguida. 
 

8 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  
E FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1 – A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.  

8.2 – O(a) pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo 
de Referência (Anexo I). 

8.2.1 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3 – O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, desprezando-se as 
desclassificadas. 

8.4 – O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) 
e os licitantes. 

DISPUTA DE LANCES 

8.5 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e do valor 
consignado no registro.  

8.5.1 – O lance deverá ser ofertado pelo Valor Total ou Percentual de Desconto LOTE ÚNICO, 
conforme o tipo determinado para o Pregão. 
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8.6 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital, desde que de valor inferior ou percentual 
de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

8.7 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.8 – O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 
oferta, será definido pelo Pregoeiro(a) e comunicado aos licitantes no início da sessão, 
adotando critérios de razoabilidade para que implique repercussão financeira que efetivamente 
diferencie uma proposta da outra. 

8.9 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.10 – Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.  

8.11 – Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa 
de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances 
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.  

8.12 – Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para divulgação do instrumento convocatório. 

REGRAS RELATIVAS AOS MODOS DE DISPUTA 

8.13 – O presente pregão eletrônico tem como Modo de Disputa o sistema ABERTO, que será 
regido pelas normas a seguir elencadas: 

PARA MODO DE DISPUTA ABERTO: 

8.14 – Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.  

8.15 – A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema por dois minutos quando houver lance ofertado nos 
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública, sucessivamente, sempre que 
houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários.  

8.16 – Não havendo novos lances na forma estabelecida no item anterior, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente.  

8.17 – Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício 
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.  
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CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS PROPOSTAS E EMPATE FICTO 

8.18 – O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO LOTE ÚNICO, conforme 
definido neste Edital e seus anexos.  

8.19 – Em relação à participação de MPE, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada 
a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 
identificará em coluna própria as MPEs participantes, procedendo à comparação com os valores 
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, 
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 123/06.  

8.20 – Nessas condições, as propostas de MPEs que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco 
por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada.  

8.21 – A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 
para tanto.  

8.22 – Caso a MPE melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 
convocadas as demais licitantes MPE que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por 
cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 
subitem anterior.  

8.23 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MPE que se encontrem nos 
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

EM CASO DE EMPATE 

8.24 – Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), aplicando-se 
como critério de desempate o previsto no art. 3º, § 2º, da Lei Federal 8.666/93, assegurando-
se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:  

a) No País;  

b) Por empresas brasileiras;  

c) Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;  

d) Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação.  

8.25 – Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas ou os lances empatados.  

NEGOCIAÇÃO 
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8.26 – Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) irá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, 
para que seja obtida melhor proposta, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes, 
sendo vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.  

8.27 – Após a contraproposta enviada pelo(a) pregoeiro(a) será concedido ao licitante melhor 
classificado o prazo de até 02 (duas) horas para que envie sua proposta, adequada ao último 
lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados.  

8.28 – Após a negociação do preço, o(a) pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento 
da proposta. 

9 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1 – Encerrada a etapa de negociação o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação, observando-se o critério de julgamento estabelecido e a 
satisfação de todas as exigências para habilitação.  

9.2 – O Pregoeiro verificará a proposta vencedora e desclassificá-la-á caso não apresente as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.  

9.3 – Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior 
ao preço máximo estimado, determinado por normas de regências (Cláusula 6.6 do Edital) ou 
que apresentar preço manifestamente inexequível, assim considerada como aquela em que os 
preços global ou unitários sejam simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o 
ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.   

9.3.1 – Em caso de proposta aparentemente inexequível, será oportunizado ao proponente 
comprovar a exequibilidade do valor ofertado na proposta, sob pena de aplicações das sanções 
cabíveis em caso de comprovação posterior da inexequibilidade. 

9.4 – Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita.  

9.5 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento de proposta, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.  
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9.6 – Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará proposta ou 
lance subsequente, sucessivamente, na ordem de classificação, podendo encaminhar, por meio 
do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com 
o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das 
previstas neste Edital.  

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

9.6.2 – A negociação será realizada via sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes.  

9.7 – Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data 
e horário para a sua continuidade.  

9.8 – Nos itens não exclusivos para a participação de MPEs, sempre que a proposta não for 
aceita, e antes de o pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da 
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/06, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.  

9.9 – Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 
do licitante, observado o disposto neste Edital.  

10 – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

10.1 – Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, encerrada a 
fase de habilitação, o licitante será convocado para a apresentação da amostra, se houver, nos 
termos do ITEM 5. AMOSTRA / LAUDO TÉCNICO / PROVA DE CONCEITO do Termo de 
Referência (Anexo I).  Após a análise e aprovação do órgão solicitante, será declarado o 
vencedor.   

10.2 – Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital.  

10.3 – Nos itens não exclusivos a MPE, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo 
sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar 123/06, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente.  

10.4 – Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos.  

10.5 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 

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

observando-se que: 

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
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b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser 

apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

10.5.1 – Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

10.6 – Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como MPE deverá apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.  

10.6.1 – A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 
que o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarado 
vencedor, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital.  

10.6.2 – Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificado como MPE, e 
uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 
trabalhista, o mesmo será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a declaração 
do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da administração pública, quando requerido pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa.  

10.6.3 – A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra MPE ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.7 – Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de até 2 (duas) horas, 
sob pena de inabilitação.  

10.8 – Na hipótese de documento que não contenham expressamente o prazo de validade, 

deverá estar acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha 

sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento 

será considerado válido pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua emissão. 

11 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
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11.1 – A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 
até 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, devendo ser 
redigida em língua portuguesa ou digitada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, 
devendo ser assinada pelo licitante ou seu representante legal, contendo a indicação do banco, 
número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.  

11.2 – A proposta final ficará documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.  

11.3 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.  

11.4 – Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei Federal 8.666/93).  

11.4.1 – Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos.  

11.5 – A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 
um resultado.  

11.6 – A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 
de outro licitante.  

11.7 – Havendo divergência entre a proposta vencedora encaminhada via sistema e a proposta 
final encaminhada, o licitante vencedor deverá ser notificado para que encaminhe nova 
proposta, nos mesmos termos do item 11.1, adequando as informações divergentes. 

11.8 – A recusa injustificada do licitante vencedor em encaminhar a proposta final formalizada 
será considerada infração administrativa, podendo ser punida nos termos do item 15 – DAS 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS deste edital. 

12 – DOS RECURSOS 

12.1 – Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como MPE, SE FOR O CASO, será concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, indicando a(s) 
decisão(ões) contra a(s) qual(is) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 
sistema.  

12.1.1 – A ausência de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará 
decadência do direito de apresentar razões recursais e permitirá ao pregoeiro adjudicar o 
objeto.  



 

16 

12.2 - Havendo a manifestação motivada, será aberto ao recorrente o prazo de 3 (três) dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico ou através do e-mail 
Pregao.eletronico@pnl.mg.gov.br, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico ou e-mail, em igual 
prazo de três dias, que fluirá a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  

12.3 – O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.4 – Os interessados terão vista franqueada dos autos do processo no endereço constante 
deste Edital.  

13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 – O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
pregoeiro, caso não haja interposição de recurso ou pela autoridade competente, após final 
julgamento de recurso.  

13.2 – Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  

14 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

14.1 – Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.  

14.2 – A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
Pregao.eletronico@pnl.mg.gov.br.   

14.2.1 – Caso a impugnação seja enviada de forma eletrônica conforme previsto no item acima, 
recomenda-se que a requerente faça contato telefônico para confirmar seu recebimento. (31) 
3541-5000 / (31) 3541-5730. 

14.3 – Caberá ao(à) Pregoeiro (a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação.  

14.4 – Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame.  

14.4.1 – A data para realização do certame será mantida caso a modificação oriunda do 
acolhimento da impugnação não afetar a formulação das propostas.  

14.5 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao(à) Pregoeiro (a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no 
Edital ou pelo e-mail Pregao.eletronico@pnl.mg.gov.br.   

mailto:pregao.eletronico@pnl.mg.gov.br


 

17 

14.6 – O (A) Pregoeiro (a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.  

14.7 – As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame.  

14.7.1 – A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo (a) Pregoeiro (a), nos autos do processo de licitação.  

14.8 – As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 
os participantes e a administração.  
 

15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
15.1 – Caso o licitante vencedor não cumpra com o estipulado neste Edital poderá ser 
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente para, 
após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato para fornecimento, 
desde que aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor inclusive quanto ao 
preço.  

15.2 – As penalidades previstas em lei e neste Edital também se aplicam aos licitantes que forem 
convidados nos termos do subitem anterior. 

15.3 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou 
atrasos no cumprimento do contrato, infringência do’ art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e 
quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
contratado as seguintes sanções:  

15.3.1 - Advertência; 

15.3.2 - Multa, conforme os percentuais definidos a seguir: 

15.3.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, prestação do 
serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

15.3.2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso 
superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso; 

15.3.2.3 - 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos serviços; 

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante; 

d) descumprimento de cláusula contratual. 
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15.3.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova 
sua reabilitação. 

15.4 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 
impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

15.5 - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de 
Nova Lima/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou 
poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso. 

15.5.1 – O valor da multa poderá ser descontado na ocasião dos pagamentos, em favor do 
licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a 
diferença será cobrada na forma da lei.  

15.6 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade da aplicação de 
outras, previstas nas Leis 10.520/02 e 8.666/93, nem a responsabilização da licitante vencedora 
por eventuais perdas e danos causados à Administração.  

15.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, sendo que, em qualquer hipótese 
de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.  

15.8 - Outras sanções por atos praticados no decorrer da contratação poderão estar previstas 
no Termo de Referência. 
 

16 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
16.1 – Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 10 (dez) dias 
úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços 
(conforme minuta do Anexo VI), sob pena de decair do direito à contratação sem prejuízo das 
sanções aplicáveis.  

16.2 – Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão para a assinatura da 
Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la mediante correspondência 
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida 
no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de seu recebimento, cujo prazo poderá ser 
prorrogado uma vez por igual período, a juízo da Administração, quando solicitado pelo licitante 
vencedor antes de seu término.  

16.3 – Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro 
de todos os itens constantes no Termo de Referência (Anexo I), com a indicação do licitante 
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais 
condições.  
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16.4 – A Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos e entidades da 
Administração Pública, a qual terá validade não superior a 12 (doze) meses.  

16.5 – Os órgãos e entidades que não participarem deste registro de preços, quando desejarem 
fazer uso desta Ata de Registro de Preços deverão manifestar interesse junto ao órgão 
gerenciador da ata, para que este, APÓS DEVIDA AUTORIZAÇÃO, indique possíveis fornecedores 
e preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.  

16.6 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da contratação adicional independentemente 
dos quantitativos aqui registrados, desde que essa não prejudique as obrigações assumidas 
neste certame.  

16.7 – As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade que aderir a esta 
ata, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos aqui registrados, não podendo exceder na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado, independentemente do número 
de não participantes que aderirem.  

16.8 – Em caso de o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços, 
independentemente das sanções aplicáveis, a Administração reserva-se no direito de convocar 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação.  

16.9 – Até a assinatura da Ata de Registro de Preços, a proposta da licitante vencedora poderá 
ser desclassificada se a Administração tiver conhecimento de fato desabonador à sua 
habilitação, conhecido após o julgamento, podendo convocar licitantes remanescentes, 
observada a ordem de classificação de acordo com a Lei Federal 10.520/02. 

16.10 – A Ata de Registro de Preços a ser firmada em decorrência desta licitação poderá ser 
cancelada pela Administração a qualquer tempo independente de notificações ou interpelações 
judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 
8.666/93.  

16.11 – A associação da licitante vencedora com outrem, bem como a cessão, a transferência 
parcial, a fusão, a cisão ou a incorporação, só serão admitidas quando apresentada 
documentação comprobatória que justifique quaisquer das ocorrências e com o consentimento 
prévio e expresso pela Administração, desde que não afete a boa execução do contrato. 

17 – DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO 

17.1 – A Administração poderá revogar a presente licitação ou parte dela por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de terceiros, mediante parecer devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o 
prazo para recebimento das propostas, sem que caibam aos licitantes quaisquer reclamações 
ou direitos a indenização ou reembolso, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao 
ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 
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18 – INFORMAÇÕES E ELEMENTOS ESCLARECEDORES DA LICITAÇÃO 

18.1 – O licitante interessado em participar deste certame deverá fazer o seu credenciamento 
junto ao Banco do Brasil, em qualquer agência, podendo obter informações pela internet, no 
endereço www.licitacoes-e.com.br, sistema de licitações. 

18.2 – O licitante apto a participar do certame deverá confirmar durante o envio das propostas, 
em campo específico do sistema, que cumprirá plenamente os requisitos de habilitação 
contidos neste Edital.  

18.3 – Poderá ser impressa a CARTILHA DO FORNECEDOR junto ao site acima referido, através 
do link “Introdução às regras do Jogo”, para que não ocorram dúvidas de procedimento durante 
a sessão.  

18.4 – Para acesso ao sistema eletrônico os interessados em participar do Pregão deverão 
dispor de chave de identificação e senha pessoal obtidas junto às Agências do Banco do Brasil 
sediadas no País.  

18.5 – O valor inicial dos lances corresponderá ao menor preço ofertado na abertura das 
propostas.  

18.6 – Depois de finalizado o item/lote, os fornecedores poderão registrar seus 
questionamentos para o pregoeiro a qualquer momento, via sistema, acessando a sequência 
“Relatório da disputa” para cada item/lote disputado, “Chat Mensagem”. Essa opção estará 
disponível até o momento que o pregoeiro declarar o fornecedor do item/lote. Todas as 
mensagens constarão no histórico do Relatório de Disputa.  

18.7 – O representante credenciado do fornecedor para oferecer propostas para uma licitação 
deve observar o seguinte roteiro:  

▪ Acesso Identificado (chave e senha) > Suas Propostas > Pesquisa >  

▪ Na caixa de diálogo que é apresentada, preencher os dados conforme desejado >  

▪ Pesquisar >  

▪ O sistema apresenta uma relação com todas as licitações do órgão pesquisado que estão na 
fase Acolhimento de Propostas>  

▪ Ao identificar a licitação de seu interesse poderá:  

a) Clicar sobre o título da licitação (texto em azul claro) para acessar o Edital e fazer o download 
do mesmo (movimenta o cursor para baixo até o final da página e clica sobre o Edital localizado 
no campo Documentos, na lateral inferior esquerda da página) ou,  

b) Participar diretamente da licitação. Clicar no botão oferecer propostas > preenche o campo 
valor total do item/lote > confirmar. O sistema informa sobre o sucesso da entrega da proposta 
com indicação da data e hora do registro.  
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18.8 – O representante do fornecedor deve observar no Edital quando ocorrerá a disputa do 
processo licitatório. Na data e hora ali especificadas o representante do fornecedor acessa a 
sequência: sala de disputa > entrar sala de disputa (opção proposta abertas) > entrar na sala de 
disputa > continuar.  

18.9 – O acesso do representante à sala de disputa virtual ocorrerá somente após o acesso do 
pregoeiro à mesma (sala aberta) e a oferta de lances, somente após mensagem do sistema 
sobre o início da disputa do item/lote. Na sala de disputa, o representante deve abrir a opção 
Detalhes disputa (lateral superior direita da sala) para acompanhar detalhes dos lances (melhor 
lance ofertado e o valor de seu último lance) e tempo de disputa da fase atual.  

18.9.1 – Na área central da sala virtual observar informações geradas pelo sistema e mensagens 
encaminhadas pelo pregoeiro e à sua direita, relação de todos os lances participantes (o seu e 
os dos concorrentes). Na parte inferior, o campo para digitar lances. Para enviar lances, o 
representante digita o valor (usar a pontuação vírgula quando ofertar valor com decimais / 
centavos/) do seu lance em Digite o valor do lance > enviar lance > o sistema pergunta se deseja 
confirmar o valor do lance? > confirmar.  

19 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 – O certame será conduzido por pregoeiro que, dentre outras, terá as seguintes 
atribuições:  

a) abrir e conduzir a sessão pública; 

b) Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao Edital e aos 
anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses 
documentos;  

c) Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no Edital;  

d) Coordenar a sessão pública e o envio de lances;  

e) Verificar e julgar as condições de habilitação;  

f) Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de 
habilitação e sua validade jurídica;  

g) Receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando 
mantiver sua decisão;  

h) Indicar o vencedor do certame; 

i) Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;  

j) Conduzir os trabalhos da equipe de apoio;  

k) Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua 
homologação.  
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19.2 – No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação.  

19.3 – É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo 
licitatório, vedada a inclusão posterior de informação ou documentos que deveriam constar 
originalmente na proposta ou habilitação.  

19.4 – Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e encaminhamento 
de suas propostas e lances.  

19.5 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.  

19.6 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, exceto quando tiver sido explicitamente disposto em contrário.  

19.7 – Após abertura da sessão virtual do certame não caberá desistência, salvo se por motivo 
justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro, por decisão fundamentada.  

19.8 – Ao final da sessão o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual haverá a 
indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 
relativas à sessão pública.  

19.9 – Caso este Edital seja republicado, as propostas porventura encaminhadas serão 
canceladas, permanecendo o credenciamento dos licitantes e, em caso de retificação do Edital, 
apenas o credenciamento continua valendo.   

19.10 – A empresa contratada ou detentora da ARP não poderá ceder ou caucionar os direitos 
creditórios oriundos do contrato objeto desta licitação, em quaisquer operações financeiras, 
sem a prévia e expressa anuência da administração municipal.  

19.11 – Havendo divergência entre os termos do Edital e os constantes do respectivo 
instrumento contratual e demais anexos vinculados ao ato convocatório, prevalecerão as 
disposições deste, cuja correção deverá ser efetuada em momento oportuno, conforme 
disposto em lei.  

19.12 – É vedada a subcontratação da totalidade do objeto principal desta licitação. 

19.13 – O Edital, planilhas, anexos, Termo de Referência e toda documentação da licitação são 
complementares entre si.  

19.14 – Qualquer medida judicial oriunda desta licitação será processada na Comarca de Nova 
Lima/MG, com expressa renúncia de qualquer outra, por mais privilegiada que seja.  

19.15 – Constituem anexos do Edital, dele fazendo parte:  
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Anexo I - Termo de Referência e seus anexos;  

Anexo II – Modelo de declaração conjunta sobre atendimento às condições de participação;  

Anexo III – Modelo de declaração de enquadramento fiscal;  

Anexo IV – Modelos de declarações que não emprega menor e declaração de fato 
superveniente; 

Anexo V – Modelo proposta comercial;  

Anexo VI – Minuta de ata de registro de preços;  

Anexo VII – Minuta de Contrato. 

19.16 – O desatendimento de exigências formais e não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições de suas qualificações e as 
exatas compreensões de sua proposta, não fira os princípios constitucionais e preserve o 
interesse público.  

19.17 – O presente Edital está sujeito a eventuais alterações, cabendo às empresas interessadas 
acompanhar, por meio do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Nova Lima, todo o trâmite 
do processo licitatório até a data de abertura do certame.  

19.18 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

19.19 – Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Administração Municipal, 
observados os princípios basilares e demais normas contidas na Lei 10.520/02, Decreto 
Municipal 11.689/21 e Lei 8.666/93.  

 

 

 

Nova Lima, 13 de agosto de 2022. 

 

Júnia Joviana Lúcia Silva  

Pregoeiro (a) 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 381/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 85/2022 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Secretaria demandante: Secretaria Municipal de Educação. 

1. OBJETO / DEFINIÇÕES / INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

 

1.1 OBJETO 

Registro de Preços para contratação de licenças de uso de plataforma tecnológica em cloud 

computing (PaaS) com recursos gestão, controle e cyber segurança e conectividade móvel, além da 

locação de modens Wi-Fi portáteis, de forma a viabilizar o acesso de alunos e professores às 

ferramentas de ensino remoto disponibilizadas pela Secretaria de Educação de Nova Lima/MG. 

 

1.2 DEFINIÇÕES/INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 
 

1) Tipo de licitação: Menor Preço 
 

2) Exclusividade/Benefício ME – Microempresa/EPP – Empresa de Pequeno Porte (Art. 48, Lei 
complementar 123/2006):  
 

Dispõe o artigo 48 que para o cumprimento do disposto no art. 47 da Lei complementar 

123/2006, que a administração pública:     

“I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais);” 

Observado o que preceitua o artigo supracitado e levando em consideração que os itens de 
contratação ultrapassam a monta de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), não é aplicável a 
exclusividade para ME – Microempresa/EPP – Empresa de Pequeno Porte. 

Por oportuno, justifica-se a contratação por lote único pois há de se considerar a união dos 
itens em um único lote para manter a integridade e a compatibilidade dos produtos oferecidos. A 
aquisição por lote neste caso propicia um gerenciamento eficiente e racionalizado dos recursos 
públicos, reduzindo as despesas administrativa, evitando a elaboração de um número excessivo 



 

25 

chamadas, homologações, extratos de contrato, além da economicidade de tempo e agilidade na 
aquisição dos serviços solicitados, com vistas a possibilitar maior competitividade no certame e 
obtenção de proposta mais vantajosa para a administração. Ademais, a pesquisa de mercado 
realizada comprova que diversas empresas fornecerem o objeto proposto, não ocasionando 
restrições na concorrência ou competitividade do certame." 

3)  Condição de Serviço/Bem comum: O bem ou serviço será comum quando for possível 

estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, mediante especificações utilizadas no 

mercado, padrões de qualidade e desempenho peculiares ao objeto. Em se tratando a presente 

licitação de aquisição de licenças de uso de plataforma tecnológica em cloud computing (PaaS) com 

recursos gestão, controle e cyber segurança e conectividade móvel, além da locação de modens 

Wi-Fi portáteis, infere-se que se encaixa no conceito de bem comum.  

4) Serviço contínuo: Não aplicável. 

5) Contato do responsável: miguel.dornas@pnl.mg.gov.br e 3541-4372 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Justifica-se a aquisição tendo em vista que em processo licitatório anterior(PROCESSO 

ADMINISTRATIVO: n° 772/2021 PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS: n° 199/2021) com o 

mesmo objeto não foi possível adquirir todo o quantitativo solicitado haja vista que o percentual de 

25%, destinados a ME/EPP’s foi frustrado, portanto, o que aqui se busca é preencher a defasagem 

da licitação anterior, bem como para garantir a usabilidade dos novos notebooks e tablets adquiridos 

pela Secretaria Municipal de Educação que atenderão aos alunos da rede municipal, professores e 

servidores da educação, bem como para permitir o acesso à educação remota disponibilizando aos 

alunos, professores e servidores da educação através do acesso (via Internet) a conteúdos públicos 

ou conteúdo digital utilizados pela Secretaria da Educação ou ainda a ambientes disponibilizados por 

instituições terceiras, como o Ministério da Educação, fundações ou ao ambiente digital WEB de 

empresas contratadas pela administração pública. 

Frisa-se ainda, a necessidade da presente aquisição frente às novas plataformas de ensino 

adquiridas pela Secretaria de Educação como a Matific e o Google Classroom(GetEdu), que são 

plataformas que carecem do uso frequente do acesso à internet. 

No âmbito educacional, estar em sintonia com tecnologias educacionais inseridas no 

processo de aprendizagem, é ter a oportunidade de apresentar caminhos educacionais significativos, 

com propostas inovadoras que buscam a construção de uma nova concepção de ensino, pautado nas 

necessidades atuais evidentes do processo educacional. 

Os recursos tecnológicos inseridos na prática pedagógica, contextualizam a vida dos jovens 

nascidos na era digital, oportunizam e ampliam a inserção do conhecimento, estimulam novas 

experiências através da tecnologia e constroem novas competências, que contribuem 

significativamente para o processo de ensino-aprendizagem individual e coletivo, pois o propósito é 
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formar um currículo tecnológico que atenda aos desafios e propostas apresentadas na sociedade 

humana. 

O termo tecnologia remete-nos à evolução, ao progresso, ao avanço tecnológico de forma 

progressiva, que diretamente influencia a vida das pessoas. Partindo desse princípio, o cotidiano 

escolar pode contribuir, incorporando a tecnologia como recurso pedagógico, que propicia 

instrumentos para a construção de novos conceitos, permitindo a consolidação do universo do 

conhecimento.  

Destaca-se ainda que a presente aquisição contribui com a implementação das medidas 

contidas no Plano Municipal de Recuperação e Aceleração da Aprendizagem da Secretaria Municipal 

de Educação instituído por meio do Decreto Municipal N. 11.974/04/01/2022 

Neste sentido, é necessária a disponibilização de plataforma tecnológica composta de 

hardwares, softwares e serviços técnicos especializados para a realização efetiva do monitoramento 

e da gestão da conectividade de alunos e professores, além da locação de modens Wi-Fi portáteis. O 

escopo especificado permitirá à Secretaria de Educação a gestão da utilização de recursos pelos 

alunos, professores e colaboradores da Secretaria de Educação envolvidos no processo. 

 

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO, QUANTITATIVOS E VALOR 

A PLATAFORMA é fruto de uma integração e composta por dispositivos de hardware, 

softwares e serviços técnicos especializados com o objetivo de permitir o acesso aos recursos de 

educação remota, fornecidos pela Secretaria de Educação do município para alunos e servidores. 

A PLATAFORMA compreende uma solução tecnológica, resultado da integração de diversas 

ferramentas e tecnologias, com operação em nuvem (cloud computing), e está classificada em órgãos 

a exemplo da ANATEL como um SVA – Serviço de Valor Adicionado, de forma que não é requerido às 

Licitantes as homologações, autorizações ou certificações para exploração de serviços específicos de 

telecomunicações. 

Este certame licitatório tem como objetivo a contratação, em lote único, por critério de 

seleção de menor valor global para os seguintes itens: 

Planilha Orçamentária: 

L 

O 

T 

E 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PRAZO Valor 

Unitário 

Valor 

total 

01 LICENÇAS DE USO DE 

PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA EM 

CLOUD COMPUTING 

(PAAS) COM 

LICENÇA 

ANUAL DE 

USO 

1.000 N/A R$ R$ 

https://novalima.mg.gov.br/legislacoes/visualizar/13056
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Ú 

N 

I 

C 

O 

RECURSOS GESTÃO, 

CONTROLE, 

CONECTIVIDADE 

MÓVEL, COM 

DISPONIBILIZAÇÃO DE 

CARTÕES SIM E CYBER 

SEGURANÇA PARA 

VIABILIZAR O ACESSO 

DE ALUNOS E 

PROFESSORES ÀS 

FERRAMENTAS DE 

ENSINO REMOTO – 

CAPACIDADE 

120GB/ANO. 

02 MODEM/ROTEADOR 

4G WI-FI PORTÁTIL 

COM BATERIA 

INTERNA 

RECARREGÁVEL PARA 

CONEXÃO DE 

DISPOSITIVOS MÓVEIS 

(SMARTPHONES E 

CHROMEBOOKS) À 

INTERNET 

LOCAÇÃO 

MENSAL 

1.000 12 R$ R$ 

Valor total do lote único R$ 

 

Não faz parte da PLATAFORMA a ser oferecida pela CONTRATADA a aquisição de equipamentos como 
notebooks, tablets, smartphones, que poderão ser objeto de processo licitatório distinto. 

 

TOPOLOGIA DA SOLUÇÃO 

A CONTRATADA será responsável por toda a infraestrutura tecnológica desde o fornecimento 

dos dispositivos de acesso, os meios de acesso ao conteúdo, filtros de acesso e as infraestruturas 

técnicas de processamento, de segurança e de privacidade dos usuários. 

Todo o tráfego de dados demandados pelos usuários deverá ser direcionado e processado 

pela Plataforma Tecnológica de Gestão e Controle dos Acessos e Conectividade da CONTRATADA, 

neste documento chamada de PLATAFORMA. Esta PLATAFORMA realizará os filtros de conteúdo ou 

restrições de acesso aplicáveis a cada perfil de usuário, (aluno por série, professor ou servidor 



 

28 

administrativo), de acordo com as autorizações definidas pela equipe da Secretaria no momento do 

cadastro de cada usuário envolvido ou contemplado. 

O dispositivo de acesso, componente que irá viabilizar a identificação dos usuários e o acesso 

à PLATAFORMA, permitindo que o aluno ou professor tenha acesso às ferramentas, conteúdo e 

Internet de qualquer local, desde que esteja sob área de cobertura de uma das redes de 

conectividade habilitadas pela CONTRATADA. Por meio do dispositivo de acesso o aluno terá acesso 

restrito e controlado às ferramentas de conteúdo e educação remota e à Internet, sempre seguindo 

as regras de acesso definidas pela CONTRATANTE.  

A PLATAFORMA fornecida pela CONTRATADA realizará toda a checagem de autorização 

permitindo o acesso dos usuários apenas aos conteúdos online autorizados ou aos servidores de 

conteúdo digital adotados pela Secretaria de Educação. Toda política de acesso será definida pela 

CONTRATANTE e implementada pela CONTRATADA.  

A PLATAFORMA deve estar munida de equipamentos (hardwares) e softwares capazes de 

processar todo o tráfego demandado pelos usuários da CONTRATANTE, gerir todos os filtros e 

armazenar todos os logs para posterior criação de dashboards e relatórios como demonstrado na 

Figura 1, e para isso deve ser composta pelos componentes especificados no ANEXO I do termo de 

referência. 

 

 

PLATAFORMA DE GESTÃO E CONTROLE DOS ACESSOS E CONECTIVIDADE (PLATAFORMA): 

A PLATAFORMA é uma solução composta por hardware, software e serviços técnicos 
especializados que devem ser fornecidos pela CONTRATADA em infraestrutura própria sem 
necessidade de qualquer tipo de contratação de infraestrutura por parte da CONTRATANTE.  

A PLATAFORMA deve permitir a criação de perfis de usuários em acordo com a necessidade 
da CONTRATANTE, onde estarão todas as parametrizações e eventuais customizações necessárias 
para acesso ao conteúdo por parte dos alunos, professores e colaboradores da Secretaria de 
Educação. 

ALUNOS

TABLETS / SMARTPHONES

MODEM WI-FI PORTÁTIL
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Os Perfis de usuários deverão possuir lista de liberação de acesso (whitelist) específicos. Cada 
série/ano da educação básica deverá possuir um respectivo Perfil válido para todos os alunos desta 
série. 

Os Professores deverão possuir Perfil específico, com acesso gerenciado e controlado a partir 
de uma lista de endereços bloqueados (blacklist). 

A PLATAFORMA fornecido pela CONTRATADA deverá disponibilizar um ambiente WEB com 
possibilidade de inclusão e visualização de, no mínimo, os seguintes campos de para cadastramento 
de dados: 

• Das escolas: Nome da escola, Endereço completo da escola, Gestor da escola, E-mail do gestor da 
escola e Diretor da escola; 

• Das turmas: Nome da escola, Série/Ano e Número da turma; 

• Dos alunos: Nome da escola, Série, Ano letivo, Número da turma, Nome do aluno, Matrícula, 
Ano de nascimento e Endereço. 

 

A PLATAFORMA deve possuir sistema de varredura e auditoria de inconsistências nos dados 
fornecidos pela CONTRATANTE, apresentando: 

• Relatório de cadastros duplicados ou aluno com mais de um cadastro. 

• Relatório de cadastros incompletos. 

• Relatório de duplicidade em turmas e escolas. 

 

Para o caso de duplicidade ou inconsistência nos cadastros o sistema deve apresentar alarme 
informando o erro, para que medidas cabíveis possam ser tomadas. 

A CONTRATADA deve possuir equipe técnica especializada na parametrização da 
PLATAFORMA que será responsável por incluir o Banco de Dados disponibilizado e exportado pela 
CONTRATANTE. 

Os requisitos técnicos mínimos da PLATAFORMA estão especificados no ANEXO I do termo 
de referência e as funcionalidades básicas estão detalhadas neste item. 

A PLATAFORMA deve possuir integrado à sua infraestrutura e aos bancos de dados um 
aplicativo ou ambiente web para que a equipe da CONTRATANTE realize a ativação dos dispositivos 
de acesso. 

Características Gerais da PLATAFORMA: 

• Deve possuir mecanismos de gerenciamento de senhas, expiração, bloqueio, alteração, 
reset, histórico dos colaboradores, alunos e professores da secretaria de educação. 

• Deve permitir mecanismos de extração, transformação e carga de dados. 

• Todas as aplicações e infraestrutura tecnológica necessária para o pleno funcionamento da 
PLATAFORMA devem estar instaladas em Data Center com certificação TIER III disponibilizado pela 
CONTRATADA conforme especificado no ANEXO I do termo de referência. 

• A PLATAFORMA deve possuir 4 tipos de Perfis de Utilização: Administrador, Professor, Aluno 
e Cadastrador Detalhados a seguir: 
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- O Perfil de Utilização Administrador será utilizado pela CONTRATADA para realizar criação e 
parametrização dos usuários no módulo de Gerenciamento de acordo com os Perfis de Utilização 
definidos. 

- O Perfil de Utilização Professor será utilizado pela CONTRATANTE e deve permitir a visualização dos 
endereços de acesso (urls e aplicativos) ao conteúdo e materiais definidos pela Secretaria de 
Educação e visualização dos conteúdos de todas as turmas de responsabilidade do professor. 

- O Perfil de Utilização Aluno deve permitir a visualização do conteúdo definido para sua respectiva 
turma e matéria. 

- O Perfil de Utilização Cadastrador terá apenas acesso ao APP ou ambiente WEB e seus menus 
suspensos que possuirão as informações pré-definidas por meio das parametrizações dos bancos de 
dados fornecidos pela CONTRATANTE. 

A PLATAFORMA deve permitir aos gestores da CONTRATANTE realizar manutenção do 
cadastro a qualquer momento pós-implantação da solução, permitindo editar todos os itens 
referentes às etapas dos cadastramentos, essas manutenções deverão ser executadas pelo Service 
Desk da CONTRATADA. 

A PLATAFORMA é responsável por garantir a conectividade ao conteúdo acessado pelos 
alunos seja o definido pelas regras de segurança da Secretaria de Educação. 

A PLATAFORMA deve monitorar os Dispositivos de Acesso. 

A PLATAFORMA deve permitir a inserção, retirada e edição dos endereços de conteúdo a 
serem disponibilizados aos alunos, de acordo com os Perfis de Utilização pré-definidos pela 
CONTRATANTE. Essas retiradas e edições devem ser executadas pelo Service Desk da CONTRATADA 
por meio de Ordem de Serviço aberta pela CONTRATANTE. 

A PLATAFORMA deve registrar todas as alterações realizadas na lista de conteúdo, 
registrando quem fez a alteração, a data, o horário e qual conteúdo foi adicionado, retirado ou 
atualizado. 

A PLATAFORMA deve permitir inserir os dias da semana e horários em que o conteúdo estará 
liberado para acesso dos alunos. 

A definição dos dias e horários só deve ser permitida para a lista de conteúdos de forma 
única, não sendo possível atribuir dias e horários diferentes para as diversas opções da lista. 

Deve conter filtros na tela de acesso com o intuito de facilitar a pesquisa e visualização dos 
conteúdos. 

Deve possuir aplicação instalada no dispositivo de acesso a fim de garantir o 
encaminhamento do tráfego de acordo com as regras pré-estabelecidas, com isso o aluno só deve 
ter acesso ao conteúdo pré-definido em perfil. 

Todos os dados de status, localização e nível de utilização do dispositivo de acesso e do 
volume de consumo de internet devem ser consolidados em relatórios diários, semanais e mensais. 

A plataforma deve permitir a geração de mapa de calor exibindo a concentração de 
Dispositivos de Acesso de acordo com a última localização para cada Dispositivo de Acesso. 

O mapa de calor gerado deve possibilitar a aproximação e distanciamento na sua 
visualização, e possuir escala de cores para concentração dos Dispositivo de Acesso. 
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Deve gerar alarmes de usuários com utilização fora do compliance definido, permitindo ações 
da CONTRATANTE seja com alunos, professores ou servidores da Secretaria de Educação. 

Deve possibilitar a restrição de forma automática do uso do Dispositivo de Acesso sempre 
que ferir regras do compliance ou a pedido da CONTRATANTE. 

A Plataforma deve possuir menu no dashboard com no mínimo as seguintes opções, 
relacionadas ao gerenciamento dos Dispositivos de Acesso: 

- Bloquear Dispositivo de Acesso. 

- Reativar Dispositivo de Acesso. 

- Suspender Dispositivo de Acesso. 

- Cancelar Dispositivo de Acesso. 

- Troca de ICCID. 

- Substituir Dispositivo de Acesso. 

- Migrar proprietário do Dispositivo de Acesso. 

- Informações do cliente. 

- Manutenção de quarentena. 

 

Do aplicativo ou ambiente web fornecido pela CONTRATADA:  

• Deve consultar o banco de dados parametrizado na etapa de implantação trazendo 
automaticamente em formato de menu suspenso as informações de escola, turma e aluno, e devem 
possuir as seguintes funcionalidades: 

• No caso de APP ser compatível com os sistemas operacionais Android e iOS. 

• No caso de Web ser compatível com os principais navegadores de mercado. 

• Permitir a identificação e preenchimento automáticos dos dados dos Dispositivos de Acesso 
através da leitura dos seus códigos de barras ou QR Code. 

• Possuir campos digitáveis para inserção dos códigos de forma manual, quando necessário. 

• Deve exigir credenciais de acesso aos cadastradores e liberar a vinculação apenas dos alunos 
cujas turmas foram definidas para o mesmo. 

 

Trazer as opções de escola, séries/ano, turmas e nome do aluno. 

Implantação e Ativação da PLATAFORMA: 

• A implantação e ativação da PLATAFORMA é um serviço realizado pela CONTRATADA no 
início do projeto composto por parametrização e preparação do ambiente de TI (CLOUD).  Trata-se 
de um serviço realizado unicamente, no início da prestação dos serviços do Contrato. 

• A implantação e ativação da PLATAFORMA é o serviço responsável por viabilizar 
tecnicamente o cadastramento de todos os alunos, professores e dos componentes que permitem a 
conexão ao ambiente tecnológico de educação remota.  

• Para o serviço de implantação e ativação da PLATAFORMA a CONTRATADA deverá: 
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- Levantar e parametrizar os requisitos de segurança e acesso dos alunos, professores e 
demais colaboradores da CONTRATANTE; 

- Levantar e parametrizar escolas, matérias, séries, turmas, alunos, gestores, diretores e 
professores que participarão da educação remota, criando um perfil específico para cada 
série da educação básica contemplada com os dispositivos. 

- Para a parametrização da solução a CONTRATANTE disponibilizará à CONTRATADA um banco 
de dados e/ou planilha eletrônica ou arquivo .csv com informações de escolas, séries, 
turmas, alunos, professores e demais servidores que serão contemplados com os 
Dispositivos de Acesso. 

 

Do Dispositivo de Acesso (chip): 

- O Dispositivo de Acesso é o instrumento por meio do qual o aluno terá acesso à PLATAFORMA. Estes 
serão disponibilizados pela CONTRATADA aos alunos e professores da rede municipal, que poderão 
inseri-lo nos equipamentos/dispositivos móveis, tais como, tablets, smartphones ou modens 
portáteis.  

- O Dispositivo de Acesso fornecido pela CONTRATADA deve realizar a conexão à PLATAFORMA por 
meio das redes de telefonia móveis (3G ou 4G) de, pelo menos, 02 das operadoras de telefonia móvel 
atuantes nacionalmente e nas localidades, priorizando sempre a operadora com melhor 
infraestrutura de conectividade (sinal de cobertura). 

- O Dispositivo de Acesso fornecido deve conectar o tablet ou smartphone dos usuários (alunos ou 
professores) à PLATAFORMA, que processará as demandas de acesso via Internet e conectará o aluno 
ao conteúdo digital desejado e autorizado. O acesso dos usuários à rede educacional deve ser direto 
e restrito ao perfil definido pela Secretaria de Educação do Município. 

- O Dispositivo de Acesso deverá ser ativado por equipe da CONTRATADA, após recebimento de 
solicitação formal enviada pela equipe da CONTRATANTE habilitada para tal. 

 

Da Ativação do Dispositivo de Acesso: 

- A CONTRATADA deve realizar treinamento com equipe definida pela CONTRATANTE demonstrando 
por meio de videoaulas e presencialmente, quando necessário, os passos para cadastramento dos 
alunos por meio do aplicativo ou ambiente web da PLATAFORMA.  

O Dispositivo de Acesso deve ser disponibilizado lacrado e configurado para permitir 
conectividade limitada aos usuários, permitindo acesso apenas a conteúdos contidos na política de 
segurança da Secretaria de Educação. 

O Dispositivo de Acesso será distribuído aos alunos e professores pela CONTRATANTE por 
meio das escolas da rede. 

A PLATAFORMA deverá manter a conectividade de alunos e professores dentro de níveis de 
serviços estabelecidos neste documento e será prestado pelo período de 12 meses após a ativação 
do serviço, prazo de validade da licença de uso de PaaS em questão.  
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A licença de subscrição é um item de vigência e duração anual (12 meses) após ativação oficial 
junto à CONTRATADA, composto por mão de obra técnica especializada para o suporte e manutenção 
da PLATAFORMA fornecida pela CONTRATADA e atualização e manutenção do cadastro dos alunos e 
professores. 

- A Contratada deverá garantir que a PLATAFORMA tenha capacidade de processamento 60 GB por 
ano para cada dispositivo de acesso ativado para alunos e capacidade de processamento 120 GB por 
ano para cada dispositivo de acesso ativado para professores e, além de oferecer a possibilidade de 
configuração/parametrização das regras de distribuição mensal destas capacidades contratadas ao 
longo dos meses de vigência da licença de uso (12 meses). 

- A CONTRATADA deve identificar a operadora de telefonia móvel que melhor atenda a localidade 
onde os usuários irão utilizar o serviço DA PLATAFORMA e habilitar o dispositivo de acesso com a 
melhor qualidade de sinal possível. 

- A PLATAFORMA deve permitir a gestão de utilização dos pacotes de dados disponibilizados aos 
usuários via os dispositivos de acesso. 

- A PLATAFORMA deve permitir a realização da mudança do provedor de conectividade ou da 
operadora de telefonia móvel de forma remota (sem troca do chip/dispositivo móvel), a partir de um 
comando eletrônico da central de monitoramento da CONTRATADA. 

- Os comandos à distância para execução da substituição remota dos provedores de conectividade ou 
da operadora de telefonia móvel deverão seguir um protocolo definido e aprovado pela 
CONTRATANTE na fase de implantação da PLATAFORMA; 

- Para troca de operadora a CONTRATADA deve seguir critérios de melhor cobertura em cada 
localidade onde o aluno ou professor estiver acessando a plataforma educacional da Secretaria. 

- A CONTRATADA deve considerar, para efeito de dimensionamento e precificação de sua proposta 
comercial, um volume anual total de substituição do provedor de conectividade ou da operadora 
móvel a ser realizada pela CONTRATADA, o limite de até 15% do total de dispositivos de acesso 
ativados pela CONTRATANTE. 

- O serviço da CONTRATADA deve possuir Service Desk para atendimento aos colaboradores da 
Secretaria da Educação envolvidos no projeto. O Service Desk deve tirar dúvidas e auxiliar o 
colaborador em processos relacionados ao serviço contratado. 

- O Service Desk não fará atendimento a alunos e professores, trata-se de um canal de comunicação 
exclusivo entre a CONTRATADA e os colaboradores definidos pela Secretaria da Educação para gestão 
da PLATAFORMA. 

- A CONTRATADA deverá manter durante toda vigência do contrato um profissional devidamente 
treinado na PLATAFORMA e capaz de auxiliar e suportar os colaboradores da CONTRATANTE no que 
for necessário para a melhor utilização da PLATAFORMA. 

 
 

DO MODEM WI-FI PORTÁTIL 

O Modem Wi-Fi Portátil disponibilizado pela CONTRATADA deve realizar a conexão à internet 
por meio das redes móveis (3G ou 4G) de todas as operadoras disponíveis nas localidades, 
priorizando sempre a operadora com melhor conectividade. 
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O Modem Wi-Fi Portátil deve conectar o tablet, notebook ou smartphone do professor à 
internet por meio de uma rede Wi-Fi gerada pelo equipamento. 

A modalidade de contratação para este item será de Locação Mensal, de forma que a 
manutenção e suporte para os equipamentos deverão ser realizadas pela CONTRATADA, exceto nos 
casos de furto ou danos por mau uso. Nestes casos excepcionais, a CONTRATANTE deverá indenizar 
a CONTRATADA por meio de processo administrativo específico e valor de mercado do equipamento, 
considerando uma taxa de depreciação de 20% do valor para cada ano de uso. 

A especificação técnica do equipamento está descrita no Anexo I deste Termo de Referência. 

 

ACORDO DO NÍVEL DE SERVIÇO 

Todo o cronograma de implantação deve ser apresentado a Secretaria de Educação, com 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, para análise e aprovação antes do início da 
implantação. 

A execução dos serviços não deve exceder os prazos descritos: 

• Emissão do “Termo de Subscrição” ou “Licença de Uso” com declaração de emissão das 
licenças em nome da CONTRATANTE: até 10 (dez) dias após Ordem de Fornecimento das 
Licenças de Uso; 

• Entrega dos dispositivos de acesso (chips) contendo a licença de uso para acesso à 
PLATAFORMA: até 60 (sessenta) dias após emissão da Ordem de Fornecimento; 

• Implantação e Ativação da PLATAFORMA: até 60 (sessenta) dias corridos da ordem de 
fornecimento. 

• Ativação dos dispositivos: até 30 (trinta) dias corridos após fornecimento dos Dispositivos de 
Acesso e da Implantação e Ativação da PLATAFORMA. 

• Entrega e disponibilização dos Modens Wi-Fi Portáteis solicitados em até 60 (sessenta) dias 
após o Ordem de Serviço formalizada e assinada pela CONTRATANTE. 

 

Em relação aos serviços prestados pela CONTRATADA, a mesma deve atender aos prazos de 
atendimento de acordo com 03 (três) níveis de criticidade: 

• Alta: Mais de 10% de todos os recursos ou data center inoperante, usuários sem acesso à 
PLATAFORMA; 

• Média: Menos de 10% dos recursos inoperantes e/ou funções importantes indisponíveis; 

• Baixa: Situações que afetem apenas usuários específicos/isolados, nunca superando 2% dos 
usuários ativados com os serviços. 

 

O serviço objeto desta contratação deve ser prestado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 
(sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, exceto nos casos de 
interrupções programadas. 

O serviço deve ser realizado de forma ininterrupta, com disponibilidade geral anual mínima 
em 98% (noventa e oito por cento) do tempo contratado, calculado a partir da média de todos os 
dispositivos de acesso. 



 

35 

A CONTRATADA deve prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que 
venham a ser solicitados pela CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagações de caráter 
técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

 

DO TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 

Iniciada a implantação da PLATAFORMA, a CONTRATADA deve realizar treinamento inicial 
para os gestores que forem indicados pela Secretaria de Educação. 

O treinamento inicial tem como objetivo introduzir as funcionalidades da PLATAFORMA, 
apresentando o fluxo de navegação e tutoriais com informações necessárias para a utilização das 
funções liberadas para os gestores da secretaria. 

Treinamento será feito de forma remota, em salas de videoconferência em horário 
comercial. 

Todos os recursos das salas de videoconferência para realização do treinamento são de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

Para melhor aproveitamento e agilidade dos treinamentos, será permitido à formação de 
turmas com no máximo 10 (dez) pessoas. 

Todos os treinamentos deverão ser ministrados por profissionais da CONTRATADA 
habilitados tecnicamente e capacitados hábeis à transmissão de conhecimento. 

Cada representante escolhido pela CONTRATANTE para realizar o treinamento deve receber 
explicações teóricas e demonstrações práticas.  

O treinamento deve ser realizado em até 8 horas-aula e a CONTRATADA devem manter 
plataforma EAD com os cursos disponíveis aos colaboradores da CONTRATANTE. 

O treinamento deverá ser gravado pela CONTRATADA, e o arquivo com a comprovação deste 
evento deve ser repassado à gestão contratual da CONTRATANTE; 

Deve ser fornecido material didático digital pela CONTRATANTE. 

 

4. HABILITAÇÃO / QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A CONTRATADA deverá apresentar atestado(s) fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito 

público ou privado, comprovando que desempenhou atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação. Para efeito de comprovação da 

capacidade técnica da licitante, as parcelas de maior relevância são: 

Prestação de serviços contínuos de processamento/conectividade/transmissão de dados via redes 

de comunicação móvel GSM/GPRS para dispositivos eletrônicos móveis com funcionalidades de 

controle e gestão sobre os acessos dos dispositivos e troca remota do provedor de acesso à Internet: 

mínimo de 2.000 (dois mil) equipamentos/dispositivos simultâneos, por um período mínimo de 12 

(doze) meses; 
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Locação de equipamentos eletrônicos, incluindo serviços de suporte técnico remoto e manutenção 

em campo: mínimo de 200 (duzentos) equipamentos, por um período mínimo de 12 (doze) meses;

  

Desenvolvimento e disponibilização de aplicativos (softwares) customizados para ambiente WEB e 

Mobile, hospedados em data center com infraestrutura de TIC de alta disponibilidade; 

Implantação e manutenção por, no mínimo, 12 (doze meses) de solução de segurança da informação 

(Firewall) e ferramentas de filtro de conteúdo, para ambientes de infraestrutura de TIC de alta 

disponibilidade. 

No caso de atestado fornecido a consórcio do qual o licitante tenha participado, só será aceito se o 

mesmo tiver executado totalmente ou parcialmente os serviços, que servirão de comprovação da 

aptidão técnica exigida no edital. Os atestados podem ser complementados por descritivos mais 

detalhados elaborados pelo contratante (cliente) da licitante, devidamente assinado por pessoa 

identificada e oficialmente vinculada ao emissor do Atestado. 

 

5. AMOSTRA / LAUDO TÉCNICO / PROVA DE CONCEITO 

A LICITANTE provisoriamente colocada em primeiro lugar será convocada a participar de 
teste de homologação da solução proposta, nos moldes descritos no termo de referência. 

A CONTRATANTE exigirá um teste de homologação da PLATAFORMA proposta, que consiste 
na comprovação de algumas funcionalidades descritas nas especificações do ANEXO I por meio da 
etapa de realização de testes práticos em bancada. 

Como forma de receber aprovação em determinado teste, não serão aceitas promessas de 
execução das funcionalidades, mesmo que estas possuam data definida, dado que estes tipos de 
documentos não exprimem garantia de que a LICITANTE possui capacidade técnica para cumprir os 
requisitos previstos no Edital e ANEXOS estritamente necessários para o funcionamento e a 
segurança da solução durante a vigência do contrato e dentro dos prazos definidos pela 
CONTRATANTE neste documento. 

 

Ambiente de Testes 

A LICITANTE mais bem classificada na etapa de disputa de preços será convocada para, em 
até 5 (cinco) dias úteis, participar de reunião inaugural presencial na CONTRATANTE para discussões 
relativas à execução dos testes de homologação da solução. Essa reunião tem a finalidade de 
apresentar, ao LICITANTE classificado em primeiro lugar, o ambiente físico onde serão executados os 
testes e dirimir eventuais dúvidas do LICITANTE sobre a forma de execução da prova de conceito. A 
reunião será agendada pelo pregoeiro. 

No dia imediatamente posterior à reunião inaugural começa a contagem do prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis para a LICITANTE apresentar, instalar e configurar as amostras para execução 
do teste de aceitação da PLATAFORMA e do Modem Wi-Fi Portátil pela CONTRATANTE. 

As atividades realizadas pela LICITANTE ficarão restritas ao horário de expediente da 
CONTRATANTE. 
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A LICITANTE ficará condicionada a utilizar os mesmos equipamentos e softwares 
apresentados no ambiente de testes, durante toda execução do contrato com a Secretaria de 
Educação. 

Outras hipóteses de substituição dos modelos e marcas dos equipamentos ofertados 
deverão ser apresentadas à CONTRATANTE, que analisará a possibilidade de permuta dos itens, 
desde que comprovado o atendimento completo aos requisitos previstos nas especificações deste 
Termo de Referência. 

A LICITANTE deve apresentar ao menos um profissional, com conhecimento da PLATAFORMA 
e dos componentes ofertados, para acompanhar e orientar a avaliação da solução. 

As amostras serão examinadas e avaliadas pelos servidores do Departamento de TI da 
CONTRATANTE, que terão o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para emissão do parecer técnico sobre 
a aprovação (ou não) da amostra apresentada. 

O prazo acima poderá ser excepcionalmente prorrogado, a critério da Secretaria de 
Educação, por até 3 (três) dias úteis, visando a permitir a realização de testes mais detalhados que a 
equipe técnica entender necessários. 

Para eventual participação no Ambiente de testes os demais participantes do certame tomarão 
ciência da data, local e hora de realização dos procedimentos do ambiente de testes. 

Durante a etapa de apresentação da amostra pela LICITANTE convocada, os demais 
participantes não poderão interferir ou prejudicar a realização dos testes. Quaisquer manifestações 
desejadas pelas demais licitantes deverão ser formalizadas por meio de documento formal assinado 
pelo representante legal da LICITANTE em prazo de até 02 (dois) dias úteis após a conclusão da 
apresentação da amostra. 

Todas as despesas e providências decorrentes da apresentação da amostra, tais como, mão 
de obra, transporte, seguro, emissão de laudos, bem como quaisquer outras de ordem material, que 
se fizerem necessárias ao cumprimento do edital, são de responsabilidade da LICITANTE, não 
cabendo qualquer ônus à Secretaria da Educação. 

A recusa em providenciar os testes, bem como a não aceitação justificada da PLATAFORMA 
pela Secretaria de Educação, mediante relatório técnico, acarretará a desclassificação da LICITANTE. 

O Pregoeiro(a) informará a data e a hora em que será divulgado o resultado da etapa de 
avaliação da amostra e será dado prosseguimento às demais sessões do pregão. 

Será emitido um relatório descrevendo os testes realizados e contendo a aprovação ou não da 
amostra apresentada. 

  Em caso de desclassificação da LICITANTE, os equipamentos utilizados deverão ser recolhidos 
em até 5 (cinco) dias úteis contados da divulgação da desclassificação. 

 

6. LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS / PRAZO DE ENTREGA OU 
PRAZO DE EXECUÇÃO 

A entrega dos itens deverá ser de acordo com as necessidades da Contratante em no máximo 
30 (trinta) dias úteis, contados após o recebimento da ordem de fornecimento. 

6.1 A entrega dos materiais será realizada em horário comercial (08h às 17h) no endereço:  



 

38 

Rua Dr. José Ribeiro da Fonseca, 71 - Retiro, Nova Lima - MG. Contato: Cristiane Paula Costa da Cruz; 
Tel: (31) 3541-9696/ e-mail: obras.semed@pnl.mg.gov.br. 

7. GARANTIA DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS 

7.1 Os produtos adquiridos deverão possuir garantia integral, com prazo mínimo de 03 (três) 

meses, a contar da data de entrega, contra qualquer defeito de fabricação que o produto venha a 

apresentar, incluindo avarias no transporte até o local de entrega, vício de qualidade etc., mesmo 

depois de ocorrida sua aceitação/aprovação. Não serão aceitas garantia de terceiros.  

7.2. Tratando-se de vício oculto, o prazo de garantia dos bens, iniciar-se-á no momento em que ficar 

evidenciado o defeito, nos termos do §3º, do artigo 26 da Lei nº 8.078/1990.  

7.3. A garantia inclui a substituição do material defeituoso no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos a contar da comunicação do fato, sem qualquer ônus, podendo ser prorrogado mediante 

solicitação por escrito, devidamente justificada, com antecedência mínima de 04 (quatro) dias 

corridos. 

 

8. OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR / CONTRATADO 

8.1. A CONTRATADA será a responsável pelo fornecimento de todos os serviços e recursos 
especificados nos itens e subitens do Termo de Referência e seus anexos, a qual será devidamente 
formalizada a partir de instrumentos contratuais específicos, conforme Edital e seus anexo. 
8.2. Atender a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
8.3. Dar suporte à CONTRATANTE na realização de todas as fases de implementação do serviço. 
8.4. Dimensionar e alocar, as suas expensas, os recursos materiais e humanos necessários para 
prestação do serviço. 
8.5. Responsabilizar-se pelos serviços previstos nesse instrumento. 
8.6. Prestar serviço de manutenção corretiva, que consistirá no fornecimento de novas versões 
para correção de erros e bugs, e para adaptações em decorrência de evoluções tecnológicas.  
8.7. Cumprir os prazos e condições dispostos no Acordo de Nível de Serviço e nos prazos 
estabelecidos nesse instrumento. 
8.8. A CONTRATADA deve possuir equipe para realizar o monitoramento dos Dispositivos de 
Acesso e spare parts para realizar troca de itens sempre que defeitos de fabricação forem 
identificados. Além disso, deve manter em estoque mínimo de 5% do total de dispositivos de acesso 
ativados para trocas exigidas pelo projeto. 
8.9. A CONTRATADA será responsável pela conexão LAN TO LAN entre as estruturas das 
operadoras de telefonia móvel e o Data Center onde a PLATAFORMA for instalada. 
8.10. É de responsabilidade da CONTRATADA possuir equipe capacitada para desenvolver, 
parametrizar, customizar e manter a PLATAFORMA e toda infraestrutura funcional dentro dos 
padrões e níveis de serviço exigidos neste Termo de Referência e seus anexos. 
8.11. A CONTRATADA deve disponibilizar gestor de projetos responsável por coordenar e 
supervisionar a implantação da solução, e acompanhar o projeto após sua implantação até o fim do 
contrato. 
8.12. É de responsabilidade da CONTRATADA a realização de assistência técnica corretiva de todos 
os componentes da PLATAFORMA. 

callto:(31)%203541-9696
mailto:obras.semed@pnl.mg.gov.br
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8.13. A CONTRATADA deve disponibilizar acesso online aos relatórios de atendimentos corretivos. 
8.14. É de responsabilidade da CONTRATADA executar atividades de programação, manutenção 
preventiva e corretiva da PLATAFORMA, garantindo o cumprimento das normas e níveis de serviços. 
Tais atividades são: 
8.15. A CONTRATADA deve disponibilizar atendimento em conformidade com o nível de serviço 
informado neste Termo de Referência. 
8.16. Durante o período de implantação e ativação da PLATAFORMA, a CONTRATADA deve 
fornecer apoio à ativação disponibilizando: 
8.16.1. Service Desk com atendimento via telefone, e-mail e/ou chat em horário compatível com 
funcionamento das escolas, regionais e diretorias da CONTRATANTE. 
8.17. A CONTRATADA deve prestar serviços de suporte técnico especializado de forma contínua 
durante toda a vigência do contrato, objetivando a orientação da Secretaria de Educação quanto às 
ações necessárias para o uso dos recursos oferecidos pela PLATAFORMA. 
8.18. Deve ser disponibilizada pela CONTRATADA um serviço de abertura de chamados técnicos 
(Service Desk) através da WEB, 0800 ou número local. Estes serviços são para uso exclusivo dos 
responsáveis da CONTRATANTE e deverão estar disponíveis de segunda à sexta-feira das 8h às 18h, 
exceto feriados. 
8.19. Ambas as opções fornecidas no serviço de abertura de chamados devem permitir o registro 
da data e hora da solicitação, o usuário, a descrição do problema e uma numeração de controle. 
 

9. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA 

9.1. Fornecer a orientação para a melhor execução do contrato, em especial a forma de 
fornecimento dos produtos. 

9.2. Supervisionar e fiscalizar o fornecimento dos produtos. 

9.3. Fazer os pagamentos devidos mediante as faturas, que deverão ser por ele conferidas. 

9.4. Quando do fornecimento dos aplicativos móveis e aplicações a serem utilizados pelos 
usuários colaboradores da CONTRATANTE no processo de educação remota, a instalação destas 
ferramentas será de responsabilidade da CONTRATANTE. 

 

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

10.1. As despesas decorrentes do contrato correrão à conta da dotação orçamentária: 

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Educação 

Unidade: 002 - Subsecretaria de Apoio Administrativo e Operacional 

Administração do Ensino Fundamental - 12.361.0201 2099 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica - 3.3.90.40 

10.2.  O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município de Nova Lima no prazo de 30 (trinta) 

dias corridos da data do recebimento da(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondentes à execução do serviço 
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ou fornecimento, acompanhada(s) de comprovação da manutenção das condições demonstradas 

para habilitação, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto. 

 

10.3 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

Não aplicável 

 

11. FISCALIZAÇÃO 
 
A fiscalização da presente demanda ficará a cargo da servidora: Cristiane Paula Costa da Cruz; 

Matrícula nº 16581; Tel: (31) 3541-9696/ e-mail: obras.semed@pnl.mg.gov.br 

 

12. VIGÊNCIA DO CONTRATO  

12 meses. 

 

13. GARANTIA CONTRATUAL  

Não aplicável. 
 

14. REAJUSTE/ REPACTUAÇÃO  

Não aplicável. 
 

15. SANÇÕES 

15.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no 

cumprimento do contrato, infringência do’ art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras 

irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as 

seguintes sanções:  

15.1.1. Advertência; 

15.1.2. Multa, conforme os percentuais definidos a seguir: 

15.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, prestação do 

serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

15.1.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior 

a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso; 

mailto:obras.semed@pnl.mg.gov.br
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15.1.2.3. - 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos serviços; 

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante; 

d) descumprimento de cláusula contratual. 

15.2 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 

ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de 

licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

15.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua 

reabilitação. 

15.4. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Nova 

Lima/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser 

descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso. 

 

16. ASSINATURAS 

Declaro que sou responsável pela elaboração do Termo de Referência, que corresponde à 

contratação de licenças de uso de plataforma tecnológica em cloud computing (PaaS) com recursos 

gestão, controle e cyber segurança e conectividade móvel, além da locação de modens Wi-Fi 

portáteis, para constar como anexo ao edital.  

___________________________________________ 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência 

Miguel Magalhães 

Aprovo o presente Termo de Referência, bem como estou de acordo com todas as 

informações prestadas nas declarações e assinaturas acima. 

__________________________________________ 

Secretário Municipal de Educação 

Pedro Henrique Dornas de Assunção Ribeiro 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 381/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 85/2022 

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA SOBRE ATENDIMENTO ÀS  

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Processo Licitatório nº 381/2022 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 85/2022  

 

Prezados Senhores,  

 

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

________________________, por intermédio de seu (sua) representante legal o (a) Sr. (a) 

___________________________ inscrito (a) no CPF sob o nº _______________, e portador(a) 

da carteira de identidade nº ______________________, declara, sob as penalidades da lei,:  

• Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital, no Termo de Referência e 

em seus anexos.  

• Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 

está em conformidade com as exigências editalícias.  

• Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores.  

• Que não se enquadra nas vedações previstas no art. 9º da Lei Federal 8.666/93.  

Atenciosamente,  

 

Local e data. 

(Carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 381/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 85/2022 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO FISCAL 

Processo Licitatório nº 381/2022 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 85/2022  

 

Prezados Senhores,  

 

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

________________________, por intermédio de seu (sua) representante legal o (a) Sr. (a) 

___________________________ inscrito (a) no CPF sob o nº _______________, e portador(a) 

da carteira de identidade nº ______________________, declara, sob as penalidades da lei, que 

se enquadra como _______________ (MICRO EMPRESA/// EMPRESA DE PEQUENO PORTE/// 

ou /// EQUIPARADAS) nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, estando apta a 

fruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas em favor desta categoria, e que não se 

enquadra em nenhuma das excludentes previstas no § 4º do artigo 3º da mesma lei.  

Atenciosamente,  

 

Local e data. 

(Carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 381/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 85/2022 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO  

MODELO 01- DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

Processo Licitatório nº 381/2022 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 85/2022  

 

Prezados Senhores,  

 

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

________________________, por intermédio de seu (sua) representante legal o (a) Sr. (a) 

___________________________ inscrito (a) no CPF sob o nº _______________, e portador(a) 

da carteira de identidade nº ______________________, declara, sob as penalidades da lei, que 

não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do 

art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.  

Atenciosamente,  

 

Local e data. 

(Carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
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MODELO 02- DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVINIENTE 

 
 
 

Declaração de Fato Superveniente 

 
 
Declaro para os devidos fins de Direito, que inexiste fato superveniente de impedimento legal 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
 
 

Local e data 

 
 

Assinatura 

 
Carimbo de CNPJ da Empresa 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 381/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 85/2022 

ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

Nome do licitante:______________________ CNPJ: __________________  

Endereço Completo:___________________ Telefone/E-mail:_________ 

 

Processo Licitatório nº 381/2022 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 85/2022  

 

Forma que os preços deverão ser apresentados: 

Conforme Termo de Referência, item 3. 

 

PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital e Termo de Referência. 

LOCAL DE ENTREGA: Conforme edital e Termo de Referência.  

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme edital.  

PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO OFERTADO: Conforme edital e Termo de Referência.  

 

Local e data. 

(Assinatura do representante legal da empresa) 

Nome RG/CPF  
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 381/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 85/2022 

ANEXO VI – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/___.  

PROCESSO Nº 381/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2022 

VALIDADE: 12 meses 

 

Aos ___________ dias do mês de _____________ de 2022, o Secretário Municipal de   

Educação, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Sr(a). Pedro Henrique Dornas de 

Assunção Ribeiro,  nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, das demais 

normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2022 por deliberação do(a) Pregoeiro(a) oficial e equipe de apoio, 

RESOLVE registrar os preços para os fornecimentos constantes nesta ata,  beneficiário 

____________________________________, localizado na rua ___________________, n°____ 

no bairro ________________, na cidade de __________________, estado de 

_________________, cujo CNPJ é _________________________, neste ato representado por 

___________________________________,conforme quadro abaixo: 

 

CLAÚSULA 1ª - DO OBJETO: 

O objeto do fornecimento são os produtos/serviços constantes do Termo de Referência, o qual 

é parte integrante desta Ata de Registro de Preços. 

1.1 - Os quantitativos estabelecidos no Termo de Referência são estimados e servem como 

referência, podendo o Município de Nova Lima adquiri-los em conformidade com suas 

necessidades, não havendo a obrigatoriedade de consumo “in totum”. 

CLAÚSULA 2ª  - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua 

assinatura. 
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2.2 - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 

8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município de Nova 

Lima não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata. 

2.3 - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as 

alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de 

Preços será cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

CLAÚSULA 3ª  - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo 

objeto, por todos os Órgãos da Administração Pública direta e indireta do Município de Nova 

Lima. 

CLAÚSULA 4ª  - DO PREÇO 

4.1 - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são 

os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 85/2022 

4.2 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da legislação 

pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 85/2022, 

que integra o presente instrumento de compromisso. 

4.3 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas 

apresentadas no Pregão nº 85/2022 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais 

também a integram. 

CLAÚSULA 5ª - DO PAGAMENTO 

5.1 - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município de Nova Lima no prazo de 30 
(trinta) dias corridos da data do recebimento do objeto e da(s) Nota(s) Fiscal(is) 
correspondentes, acompanhada(s) de comprovação da manutenção das condições 
demonstradas para habilitação, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do 
objeto, na forma prevista no subitem 6.3.3 da presente Ata de Registro de Preços. 

5.2 - Para efeito de pagamento, a detentora dos preços registrados deverá emitir nota fiscal 
onde conste os dados bancários, assim como apresentar as Certidões Negativas de Débito 
perante a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, além daquelas relativas ao FGTS e 
Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

5.2.1 - Na hipótese de constar pendência de débito para emissão de algumas das certidões, será 
a detentora dos preços registrados notificada para providenciar a regularização no prazo de 
30(trinta) dias, sob pena de cancelamento da Ata de Registro de Preços e aplicação das 
penalidades previstas no capítulo 15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS do Edital, podendo o 
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Município de Nova Lima, nesse caso, convocar as demais licitantes para o fornecimento do 
objeto, observando a ordem de classificação, os requisitos de habilitação e desde que aceitas 
as mesmas condições oferecidas pela licitante vencedora, inclusive quanto ao preço, 
devidamente corrigido. 

5.2.2 - Caso o convocado não atenda as condições descritas no item anterior, o Município de 
Nova Lima convocará as demais licitantes classificadas, procedendo-se a mesma análise e 
negociação. Não havendo êxito na negociação, as licitantes classificadas serão liberados do 
compromisso e o registro de preço cancelado. 

5.3 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente 
pelo Município, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração 
se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de 
mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, 
mediante aplicação da seguinte fórmula: 

I= (TX/30)  
EM = (I x N / 100) x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora mensal;  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso.  
 
5.4 - O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 

exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações 

fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente 

anterior àquela a que se refere a remuneração auferida. 

CLAÚSULA 6ª  - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

6.1 - O objeto da presente licitação será fiscalizado por pessoas designadas pela(s) Secretaria(s) 

Demandante(s), a(s) qual(is) ficará(ão) responsável(is) pela conferência e controle do serviço. 

6.2- A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os 

pedidos efetuados durante a validade desta Ata. 

6.3 - O objeto da presente licitação será recebido por pessoas designadas pela Gestora, as quais 

ficarão responsáveis pela conferência e controle da mercadoria. 

6.3.1 - A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei 

Federal 8.666/93. 
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6.3.2 - Por ocasião da entrega, a detentora dos preços registrados deverá colher no 

comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral 

(RG) do servidor do setor requisitante responsável pelo recebimento.  

6.3.3 - Após o recebimento do objeto, o Órgão Gerenciador terá o prazo de 15 (quinze) dias 

úteis para verificar o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas. 

6.3.4 - Constatadas irregularidades no objeto, o Município de Nova Lima através do Órgão 

Gerenciador poderá: 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou o cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis; 

a.1) Na hipótese de substituição, a detentora dos preços registrados deverá fazê-la em 

conformidade com o item registrado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados após 

notificação por escrito do Órgão Gerenciador, mantendo o preço inicialmente registrado;  

 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 

ou o cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) Na hipótese de complementação, a detentora dos preços registrados deverá fazê-la em 

conformidade com o item registrado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados após 

notificação por escrito Órgão Gerenciador, mantendo o preço inicialmente registrado 

6.3.5 - Quando, durante o prazo de garantia, os produtos apresentarem qualquer irregularidade 
que os tornem sem condições para utilização, a detentora dos preços registrados deverá no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, e às suas expensas, substituir os mesmos por outros da 
mesma espécie, em perfeitas condições de utilização, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.3.6 - Se a detentora dos preços registrados não substituir os produtos, nem restituir o valor 

pago, no prazo acima marcado, o Município de Nova Lima poderá compensar seu crédito com 

eventuais débitos para com a detentora dos preços registrados, sem prejuízo de eventuais 

sanções administrativas. 

6.4 - O objeto desta licitação deverá ser fornecido na forma prevista no ITEM 6. LOCAL DE 

ENTREGA DOS MATERIAIS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/ PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO 

DE EXECUÇÃO constante do Termo de Referência. 

6.4.1 - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual 

poderá ser feita por ofício ou e-mail, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, 

a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável. 
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6.4.2 - O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será de 05 (cinco) dias úteis da data 

da convocação por parte do Município de Nova Lima. 

6.5 - Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal ou nota fiscal fatura, 

conforme o caso. 

6.6 - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela 

unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e 

hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento. 

6.7 - A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata. 

CLAÚSULA 7ª - DAS PENALIDADES 

7.1 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste descrito no edital nº 85/2022 ou nesta Ata 

ou, ainda, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 o Município de Nova Lima poderá 

aplicar, às detentoras da presente Ata, sujeitando-se às seguintes penalidades: 

7.1.1 - Advertência que será aplicada, sempre, por escrito. 

7.1.2 - Multa, conforme os percentuais definidos a seguir: 

7.1.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso na prestação 
do serviço, sobre o valor do saldo do contrato, por ocorrência. 

7.1.2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato, no caso de atraso na prestação 
do serviço superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso. 

7.1.2.3 - 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, nos seguintes casos: 

a) Inobservância do nível de qualidade dos serviços; 
b) Transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) Subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal do Município 
de Nova Lima; 
d) Descumprimento de cláusula contratual. 

7.1.3 - Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública. 

7.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação  perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir o Município de Nova Lima pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
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7.2 - Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prazo para manifestação. 

7.3 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo 

de força maior ou caso fortuito. 

7.4 - Consideram-se motivos  de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no art. 393 do 

Código Civil Brasileiro. 

7.5 - As importâncias relativas a multas poderão, a critério do Município de Nova Lima, serem 

descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da ata, podendo, entretanto, 

conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei. 

CLAÚSULA 8ª - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS 

8.1 - Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula ll, da presente Ata, 

é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completada sua validade, contado a 

partir da data limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do Edital do 

Pregão nº 85/2022, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos 

de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de Preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes 

em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLAÚSULA 9ª - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 

9.1.1 - Pelo Município de Nova Lima, quando: 

a) - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

b) - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento no prazo estabelecido, e o 

Município de Nova Lima não aceitar sua justificativa; 

c) - a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de 

preços, a critério do Município de Nova Lima; 

d) - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de 

registro de preços, se assim for decidido pelo Município de Nova Lima; 

e) - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

f) - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 

Administração. 
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9.1.2- A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, 

será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 

comprovante ao processo da presente Ata de Registro de Preços. 

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município de nova Lima, 

considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 

9.1.3 - Pelas detentoras, quando: 

a) Mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as 

exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município de nova Lima, quando 

comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da 

Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94. 

b) A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada 

com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município de nova Lima a aplicação das 

penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido. 

CLAÚSULA 10ª - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

10.1 - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a 

caso, pela Secretaria requisitante. 

CLAÚSULA 11ª - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 - Integram esta Ata, o Edital do Pregão nº 85/2022 e seus respectivos Anexos, em especial 
o Anexo I – Termo de Referência, bem como as propostas das empresas classificadas no 
certame supranumerado e o mapa de lances com os preços finais do certame. 

11.2 - Fica eleito o foro desta Comarca do Município de Nova Lima para dirimir quaisquer 

questões decorrentes da utilização da presente Ata. 

11.3 -  Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 

e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 

 

Nova Lima, ______ de ___________________ de 2022. 

 

 

____________________________________ 

Ordenador de Despesas 

Secretaria Detentora da Ata de Registro de Preços 
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____________________________________ 

Fornecedor 

 

 

Testemunhas: 

________________________________        ______________________________ 

Nome:       Nome:     

CPF:                                                                        CPF: 

 
Visto Procuradoria 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 381/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 85/2022 

ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ___/____, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
381/2022, CELEBRADO ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº ___/____, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2022 

OBJETO: Contratação de licenças de uso de plataforma tecnológica 
em cloud computing (PaaS) com recursos gestão, controle e cyber 
segurança e conectividade móvel, além da locação de modens Wi-
Fi portáteis, de forma a viabilizar o acesso de alunos e professores 
às ferramentas de ensino remoto disponibilizadas pela Secretaria 
de Educação de Nova Lima/MG. 

 

Contrato de prestação de serviços, através de Ata de Registro de Preços Nº ----/2022 Pregão 
Eletrônico nº 85/2022, em conformidade com a Lei 8.666/93 e o Decreto Federal 7.892/2013, 
que entre si fazem de um lado xxxxxxxxxx, localizado na xxxxxx, n°xxxx no bairro xxxxxx, na 
cidade de xxxxxxxx, estado de xxxxxxxxx, cujo CNPJ é xxxxxxxxx, neste ato representado por 
xxxxxxxxxxx, doravante nominada Contratada, e de outro lado o MUNICÍPIO DE NOVA LIMA, 
pessoa jurídica de direito público, localizada na praça Bernardino de Lima, n° 80, no bairro 
Centro, na cidade de Nova Lima, estado de Minas Gerais, representado pelo(a) Secretário(a) 
Municipal de _______________, Sr(a). ____________, de agora em diante denominados 
Contratantes, mediante as condições que se seguem. 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

Contratação de licenças de uso de plataforma tecnológica em cloud computing (PaaS) com 
recursos gestão, controle e cyber segurança e conectividade móvel, além da locação de modens 
Wi-Fi portáteis, de forma a viabilizar o acesso de alunos e professores às ferramentas de ensino 
remoto disponibilizadas pela Secretaria de Educação de Nova Lima/MG. 

 

CLÁUSULA 2ª - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1. - Dos Preços 

2.1.1. O Contratante pagará o valor de R$ R$ XXXXXX,00 (XXXXXXXXXXXXXXX). 

2.2. - Das Condições de pagamento 

2.2.1. O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município de Nova Lima no prazo de 30 
(trinta) dias corridos da data do recebimento do objeto e da(s) Nota(s) Fiscal(is) 
correspondentes, acompanhada(s) de comprovação da manutenção das condições 
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demonstradas para habilitação, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do 
objeto. 

2.2.2. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá emitir nota fiscal onde conste os dados 
bancários, assim como apresentar as Certidões Negativas de Débito perante a Fazenda Pública 
Federal, Estadual e Municipal, além daquelas relativas ao FGTS e Débitos Trabalhistas – CNDT. 
De acordo com o art. 55, XIII da Lei Federal 8.666/93 a CONTRATADA deve manter todas as 
condições de habilitação exigidas na licitação. 

2.2.3. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

2.2.4. O Município de Nova Lima poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, 
enquanto não forem sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da contratação e/ou 
não recolhimento de multa aplicada. 

2.2.5. Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e 
responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas com 
a qualidade. 

2.2.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 
exclusivamente pelo Município, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, 
e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em 
que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por 
cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

I= (TX/30)  
EM = (I x N / 100) x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora mensal;  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso.  
 
2.2.7. - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 
seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida. 

2.2.8. - O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações 
fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente 
anterior àquela que se refere a remuneração auferida. 

2.3. - Critério de Reajuste 

2.3.1. Por força das Leis Federais nº 9.069/95 e 10.192/2001, o valor deste Contrato será 
reajustado mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que observado o interregno mínimo de 
1 (um) ano, a contar da data limite para a apresentação da proposta ou do último reajuste, 
tendo como base a variação de índice oficial. 
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2.3.2. Decorrido o prazo acima estipulado, o índice a ser utilizado será o IPCA (IBGE) ou outro 
índice que venha a substituí-lo por força de determinação governamental. 

2.3.3. A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação acumulada do IPCA (IBGE) 
ocorrida nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores. 

CLÁUSULA 3ª - DA DOTAÇÃO 

3.1. A rubrica das dotações orçamentárias destinadas ao pagamento das despesas são: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CLÁUSULA 4ª - DA VIGÊNCIA 

4.1. O presente contrato entrará em vigor na data de XX/XX/XXXX e encerrar-se-á no dia 
XX/XX/XXXX. 

4.2. A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos termos 
da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA 5ª - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

5.1. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que 
preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA 6ª - DA NOVAÇÃO 

6.1. Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do cumprimento do 
presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos a extinção da respectiva 
obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo. 

CLÁUSULA 7ª - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

7.1. As responsabilidades da CONTRATADA são aquelas elencadas no Item 8 – OBRIGAÇÕES DO 
LICITANTE VENCEDOR do Termo de Referência (Anexo I). 

7.2. As responsabilidades da CONTRATANTE são aquelas elencadas no Item 9 – OBRIGAÇÕES 
DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA do Termo de Referência (Anexo I). 

CLÁUSULA 8ª - DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. Não obstante o fato de o CONTRATADO ser o único e exclusivo responsável pela execução 
do objeto desta licitação, o CONTRATANTE promoverá a mais ampla e completa fiscalização do 
cumprimento do objeto contratado, nos termos constantes do Item 11 – FISCALIZAÇÃO do 
Termo de Referência (Anexo I). 

CLÁUSULA 9ª - DA RESCISÃO  

9.1.  O contrato poderá ser rescindido na ocorrência dos motivos previstos na Lei nº 8.666/93:  

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou 
prazos, por parte da CONTRATADA;   

b)  A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;   

c)  O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;   
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d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das 
Licitações;  

e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato.  

CLAÚSULA 10ª - DOS CASOS OMISSOS 

10.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei nº 8.666/93, 
cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui 
menção expressa. 

CLAÚSULA 11ª - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1 - O objeto desta licitação deverá ser fornecido na forma prevista no ITEM 6. LOCAL DE 
ENTREGA DOS MATERIAIS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/ PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO 
DE EXECUÇÃO constante do Termo de Referência. 

11.1.1 - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a 
qual poderá ser feita por ofício ou e-mail, devendo dela constar: a data, o valor unitário do 
produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do 
responsável. 

11.1.2 - O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será de 05 (cinco) dias úteis da data 
da convocação por parte do Município de Nova Lima. 

11.2 - Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal ou nota fiscal fatura, 
conforme o caso. 

11.3. A CONTRATADA será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a validade 
deste contrato. 

11.4. O objeto da presente licitação será recebido por pessoas designadas pela Gestora, as quais 
ficarão responsáveis pela conferência e controle da mercadoria. 

11.4.1. A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei 
Federal 8.666/93. 

11.4.2. Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovante respectivo a 
data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) do servidor do setor 
requisitante responsável pelo recebimento.  

11.4.3. Após o recebimento do objeto, a CONTRATANTE terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para verificar o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas. 

11.4.4. Constatadas irregularidades no objeto, a CONTRATANTE poderá: 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou o cancelamento do contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com o item 
contratado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados após notificação por escrito 
da CONTRATANTE, mantendo o preço inicialmente contratado;  
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b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 
ou o cancelamento do contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) Na hipótese de complementação, CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com o 
item licitado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados após notificação por escrito 
do CONTRATANTE, mantendo o preço inicialmente contratado. 

11.4.5. Quando, durante o prazo de garantia, os produtos/serviços apresentarem qualquer 
irregularidade que os tornem sem condições para utilização, CONTRATADA deverá no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias úteis, e às suas expensas, substituir os mesmos por outros da 
mesma espécie, em perfeitas condições de utilização, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

11.4.6. Se a CONTRATADA não substituir os produtos/serviços, nem restituir o valor pago, no 
prazo acima marcado, o Município de Nova Lima poderá compensar seu crédito com eventuais 
débitos para com a CONTRATADA, sem prejuízo de eventuais sanções administrativas. 

11.5. A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela 
unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e 
hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento. 

11.6. A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração do contrato. 

CLÁUSULA 12ª - DAS PENALIDADES  

12.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos 
no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras 
irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as 
seguintes sanções:  

12.1.1. Advertência; 

12.1.2. Multa, conforme os percentuais definidos a seguir: 

12.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, prestação do 
serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

12.1.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso 
superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso; 

12.1.2.3. - 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos serviços; 

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante; 

d) descumprimento de cláusula contratual. 

12.2 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
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falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 
impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

12.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova 
sua reabilitação. 

12.4. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de 
Nova Lima/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou 
poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso. 

CLÁUSULA 13ª – DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Ficam as partes submetidas a todos os termos constantes do Edital de Licitação do Pregão 
Eletrônico nº 85/2022, bem como ao seu Termo de Referência (Anexo I), sendo ambos os 
instrumentos partes integrantes desde Contrato. 

CLÁUSULA 14ª – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
14.1. – O regime de execução do presente contrato será INDIRETA – Empreitada por PREÇO 
UNITÁRIO. 
 
 
CLÁUSULA 15ª - DO FORO 
 
15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Nova Lima/MG, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da execução do presente Contrato. 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma. 

Nova Lima, ______ de ___________________ de 2022. 

 

____________________________________ 

Ordenador de Despesas 

Secretaria Contratante 

 

____________________________________ 

Fornecedor 

Testemunhas: 

_______________________                       _________________________ 

CPF:                                                                 CPF: 

 


