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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

COMUNICADO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRONIC017/2020

A Câmara Municipal de Belo Horizonte comunica aos interessados na licitação registrada como PREGÃO

ELETRONICO n' 17/2020, da qual é objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de

empresa para prestação de serviços de manutenção de rede lógica da CMBH, que a sessão de abertura agendada para

dia 25/03/2020 foi adiada para as 10:00 (dez horas) do dia 30 de março de 2020.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos na Seção de Apoio a Licitações da CMBH, na Avenida dos

Andradas, n' 3.100, sala A121, Bairro Santa Efigênia, telefone (3 1) 3555-1249, no horário de 9:00 às 1 8:00 horas dos

dias úteis.

Belo Horizonte, 13 de março de 2020

Pregoeira
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A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, doravante denominada CMBH,

inscrita no CNPJ sob o n' 17.316.563/0001-96, com sede na Avenida dos

Andradas, n' 3.100, Bairro Santa Efigênia, nesta Capital, torna público, para

conhecimento dos interessados, que realiza a presente licitação visando à

contratação do objeto abaixo indicado

OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços

de manutenção de rede lógica da Câmara Municipal de Belo Horizonte.

MODALIDADE l TIPO

Pregão Eletrõnico Menor Preço

INTER\M.LO ENTRE OS
MODO DE DISPUTA LANCES

(PARA O CASO DO MODO DE DISPU'lA
ABERTO)

0,5%

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE'
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LEGISLAÇÃOAPLICÁVEL

Lei Federal n' l0.520/2002, Lei Federal n' 8.666/1 993, Leí Complementar Federal

n' 123/2006 e Portaria n' 15.477/2014.

CALENDÁRIOPARAASESSÃOPÚBLICA

Aberto

Data: .25 / 03 /2020( vllX)<Ít 1, e.,ÍÜC.O

de dois mil e vinte)

Horário: A partir das .l.a.:..0Q. horas ( 'i"ç .z

Endereço: s/fe <http://www.comprasnet.gov.br/>

Código UASG: 926306

Referência de horário: Brasília/DF

de

l
]

REGISTRO DE
PREÇOS?

Sim

"".-"«. :*..Hgl:â'18:..,
RESERVA

COLA
ME/EPP?

NãoPor grupo de itens Não

DO'lAÇÃOORÇAMENTÁRIA
@

«Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 -- Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte
Seção de Apoio a Licitações: (31 ) 3555-1249

MG - CEP: 30260-900
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l©»Hoã2.O1.01.031.001.2001.339040-08 -- Serviços de Tecnologia da Informação e
i.l)o.d i ii n ta

%i81 Comunicação - Pessoa Jurídica -- Suporte de Infraestrutura de TIC

DOCUMENTOS DEHABILITAÇÃO

(CONFORME OETALHAMENTO E CONDiçõES CONSTANTES NO nEM 9 00
EDITAL)

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Requisitos básicos:

. Prova de constituição sociall

Comprovante de inscrição e de
situação cadastral do CNPJI

. Comprovante de regularidade para

com a Fazenda Federal e
Seguridade Social, Fazenda

Estadual e Fazenda Municipall

. Comprovante de regularidade para

com o FGTSI

e Certidão de quitação com a Justiça
do Trabalho.

8

Requisitos específicos:

. Atestado de capacidade

técnicas

e Declaração de disponibilidade

de pessoaltécnicol

. Declaração de disponibilidade

de ferramental e equipamentosl

. Comprovação de registro da

licitante no Conselho Regional

de Engenharia e Agronomia --

CREA.

AGENTEEXECUTORDALICITAÇÃO

PREGOEIRO(A) e equipe de apoio designados pela Portaria n' 18.807, publicada

no DOM/BH de 22/1/2020.

ANEXOSCONSTANTES DOEDITAL

a) Termo de referência;

b) Modelo para apresentação da proposta comercial

c) Regras do modo de disputa -Abertos

d) Microempresas (ME's) e Empresas de Pequeno Porte (EPP's)l
e) Outros documentos necessários à habilitação - qualificação técnicas

f) Modelo de declaração de disponibilidade de pessoal técnicos

g) Modelo de declaração de disponibilidade de ferramental e equipamentosl

h) Aplicação do Sistema de Registro de Preçosl

i) Minuta de ata de Registro de Preçosl

j) Minuta de contrato - versão simples (anexos l e ll\

RELAÇÃO DE ITENS

Q Avenida dos Andradas. 3.1 00, Sala A-1 21 -- Bairro Santa Efigênía, Belo Horizonte
Seção de Apoio a Licitações: (31 ) 3555-1249

MG -- CEP: 30260-900
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Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG -- CEP: 30260-900. ÇéJ
Seção de Apoio a Licitações: (31) 3555-1249 '
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ITEM
NO BEM/SERVIÇO

UNIDADEDE
MEDIDA

QUANTIDAD  
Unico

l
Instalação de novo ponto de
rede, envolvendo o lançamento
de cabo UTP de até 30 metros
de comprimento.

Unidade 25

2

Instalação de novo ponto de
rede, envolvendo o lançamento
de cabo UTP maior que 30
metros até o comprimento
máximo de 60 metros.

Unidade 50

3

Instalação de novo ponto de rede
envolvendo o lançamento de
cabo UTP maior que 60 metros
até o comprimento máximo de 90
metros .

Unidade 30

4 Remanejamento de ponto de
rede existente. Unidade 300

5

Instalação de novo ponto de
rede, envolvendo o lançamento
de cabo UTP de até 30 metros
de comprimento (a ser realizada
em día em que não há
expediente na CMBH - sábados,
domingos ou feriados).

Unidade 5

6 Unidade 10
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!junta
31

em dia em que não há
expediente na CMBH - sábados,
domingos ou feriados).

Desinstalação de ponto de rede
(2edeliá ser realizado em dia em
que não há expediente na CMBH

sábados, domingos ou
feriados)

Instalação de cabo de fibra ótica
(Poderá ser realizada em dia em
que não há expediente na CMBH

sábados, domingos ou
feriados)

9 Unidade 100

10 Unidade 2

Reparo de cabo de fibra ótica
(2Qderá ser realizado em dia em
que não há expediente na CMBH
-- sábados, domingos ou
feriados)

Inspeção de cabo de fibra ótica
(poderá ser realizado em dia em
que não há expediente na CMBH
- sábados, domingos ou
feriados)

Fusão de fibra ética (DQderá ser
realizada em dia em que não há
expediente na CMBH - sábados,
domingos ou feriados)

Desinstalação de cabo de fibra
ótica (Poderá ser realizado em
dia em que não há expediente na
CMBH -- sábados, domingos ou
feriados)

1 1 Unidade 8

12 Unidade 8

13 Unidade

Unidade

16

14 9

Instalação de mini DIO (naderál
ser realizado em dia em que não
há expediente na CMBH --
sábados, domingos ou feriados)

Instalação de rack (QQderá ser
realizado em dia em que não há
expediente na CMBH -- sábados,
domingos ou feriados)

Limpeza de rack de 42 U's (a ser
realizada em dia em que não há

Unidade

15 14

Unidade

16

17

3

8

Q

Unidade

Avenida dos Andradas. 3.1 00. Sala A-121 - Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte
Seção de Apoio a Licitações: (31 ) 3555-1249

MG -- CEP: 30260-900
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© CÂMARA MUNICIPAL DE BELO

A íntegra do edital está disponível para

http://www.cm bh .mg .g ov. b r/tra nspa re ncia/licitacoes/>

<h ttp ://www.com p rasnet.g ov. b r/>

consulta nos

3) O valor estimado para a contratação será tornado público apenas e imediatamente

após o encerramento do envio de lances no sistema Comprasnet, nos termos previstos
no art. 15 do Decreto Federal n' l0.024/2019

Belo Horizonte/MG, 04 de março de 2020

.;hhhÜ;'';
Pregoeira

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Efigênia. Belo Horizonte
Seção de Apoio a Licitações: (31) 3555-1249

MG - CEP: 30260-900
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)& CÂMARA MUNICIPAL DE BELO

CORPODOEDITAL

IOBJETO

O objeto da presente licitação é o enunciado sumariamente na "folha de

apresentação" deste edital e detalhado em seu ANEXO "TERMO DE

'0

4)MAR Fm

:ERÊNCIA

2CONO1ÇÕESPARAPARTICIPAÇÃO

Somente poderão participar desta licitação os interessados aptos ao
cumprimento do objeto licitado, que atenderem às exigências enumeradas neste

edital, em seus anexos e, ainda, aos requisitos da legislação específica, sem

prejuízo de eventual exclusividade da licitação a MICROEMPRESA (ME) e
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) quando prevista na "folha de
apresentação" deste ato convocatória.

2.1.1 - Todas as previsões contidas neste edital e em seus anexos para a ME e

EPP se aplicam também aos entes a elas equiparados, nos termos da
legislação vigente.

2.1.2 - Não poderão participar desta licitação os interessados que se
enquadrarem em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente.

neste edital e em seus anexos, especialmente em uma ou mais das situações a /PIPO
seguir: \J

a) que tenham tido sua falência declarada, que se encontrem

concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

b) suspensos de participar em licitação e impedidos de contratar co

CMBH;

sob Q'

"' +

y
Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Baírra Santa Efigênia, Belo Horizonte

Seção de Apoio a Licitações - Telefone: (31) j555-1249

d'' Çã

MG - CEP: 30.260-900,

Q
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

c) declarados inidõneos para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da

Administração Públicas

d) impedidos de licitar e contratar com o Município de Belo Horizontes

e) que não tenham prestado, no campo próprio do sistema eletrõnico, as

declarações a que se refere o subitem 4.1 deste editall

f) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos

na forma da legislação vigentes

g) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com

poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou

judicialmente;

h) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9' da Lei Federal

no 8.666/1993 e nas do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Belo

Horizontes

i) cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;

j) cujo sócio majoritário tenha sido punido com a proibição de contratar

com o Poder Público. nos termos dos incisos 1. 11 e 111 do art. 12 da Lei

Federaln' 8.429/1992

2.1.2.1 - Quando permitida a participação de empresas em consórcio, as

regras constarão em anexo próprio, relacionado na folha de
apresentação do edital, com o título "CONDIÇÕES PARA

PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO".

2.1.3 - A observância das vedações do subitem 2.1.2 deste edital é de inteira

responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento. suja

penalidades cabíveis.

A simples participação da licitante neste certame implica:

®
6

8

2.2

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Eãgênia, Belo Horizonte
/ Senão de Apoio a Licitações - Telefone: C31) 3555-1249

MG - CEP: 30.260-900

V
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® CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORI

a) a aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital e em seus

anexos, não podendo constar da documentação apresentada pela licitante

dados ou informações que contradigam as regras do ato convocatória,

devendo tal ocorrência constar de registro próprio a ser feito pelo(a)

PREGOEIRO(A);

b) que o prazo mínimo de validade da proposta comercial é de 60 (sessenta)

dias, a contar da data final estipulada para seu envio. Caso a licítante

explicite prazo superior em sua proposta, esse prevalecerá em relação ao

prazo mínimo estabelecido neste item. Será desconsiderada pelo(a)

PREGOEIRO(A) a eventual indicação de prazo de validade inferior ao

mínimo de 60 dias, uma vez que prevalecerá esse prazo mínimo caso a

licitante não indique em sua proposta prazo maior;

Ü

ucoüb

c) a total sujeição à legislação pertinente

3CREDENCIAMENTO

3.1 - Para participar deste Pregão Eletrõnico, o interessado deverá se credenciar

previamente no s/fe <www.comprasnet.gov.br>

3.1.1 - O credenciamento far-se-á no nível l do SICAF e pela atribuição, pelo

sistema eletrõnico. de chave de identificação e de senha, pessoais e
intransferíveis, para acesso ao referido sistema, observado o disposto no
subitem 9.2.3 deste edital.

®
Q

3.2 - O credenciamento pelo provedor do sistema implica a responsabilidade

da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização

transações inerentes ao Pregão Eletrõnico, inclusive pela anexação ao distem

proposta comercial e dos documentos de habilitação.

3.2.1 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrõnico é de inteira e exclusiva

responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada em seu

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro. Santa Eâgênia. Belo Horizonte - MG - CEP: 30.260-900,
Seção de Apoio a Licitações - Telefone: C31) 3555-1249

&
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

nome, diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do

sistema ou à CMBH a responsabilidade pelas operações feitas pela licitante ou

eletrânico do s/fe <www.comprasnet.gov.br>. além das demais exigidas no citado

sistema, as seguintes declarações:

1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e em seus

anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

definidos neste edital e respectivos anexos, a teor do disposto no artigo 4', VII.

da Lei Federal n' l0.520/2002, para fins de participação no certames

11) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posterioresl

111) que cumpre os requisitos legais para qualificação como ME ou EPP.

conforme previsto no art. 3' da Lei Complementar Federal n' 123/2006, para as

seguintes finalidades:

$ a) para fins de participação na licitação em itens ou em grupo de itens nos

quais houver exclusividade de participação para ME ou EPP, de modo que

a assinalação do campo "NÃO" impedirá seu prosseguimento no certames

b) para fins de usufruir do tratamento favorecido estabelecido pela Lei
Complementar Federal n' 123/2006, sob pena de a assinalação do campo

"NÃO'' produzir o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento

favorecido previsto na referida lei, mesmo que seja ME ou EPPI

IV) que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso

ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte
Senão de Apoio a Licitações - Telefone: (31) 3555-1249

MG - CEP: 30.260-900
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# CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORA

condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, para fins de habilitação

(conforme disposto no incisa V do art. 27 da Lei Federal n' 8.666/1993.

acrescido pela Lei Federal n' 9.854/1 999).

4.2 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o

licitante às sanções previstas em lei, neste edital e em seus anexos.

5ENVIO DASPROPOSTASCOMERCIAIS

5.1 - A proposta comercial inicial e os documentos de habilitação elencados no

item 9 do presente edital deverão ser enviados por meio do sistema eletrõnico, pelo

s/fe <www.comprasnet.gov.br>, a partir da data de divulgação do presente edital

no mesmo s/fe e até a data e o horário marcados para abertura da sessão, quando,

então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento das propostas e dos

documentos de habilitação. Durante este período, a licitante poderá retirar ou

substituir no sistema sua proposta comercial inicial e seus documentos de

habilitação.

5.1.1 - Será desclassificada a proposta comercial inicial que contenha algum

elemento que possa identificar a licitante, sem prejuízo de aplicação à mesma

Idas demais cominações legais pertinentes.0 4 i']g
5.1 .2 - A proposta comercial inlSia!, contendo os preços, as especificações e,

quando for o caso, a marca/modelo do objeto ofertado, deverá ser formulada e

enviada exclusivamente por meio do sistema eletrõnico.

5.2 - Concluída a fase de lances e a etapa de negociação, a lícitante vencedora

deverá, após solicitação do(a) PREGOEIRO(A), elaborar e anexar ao sistema a

proposta comercial gna! ajustada, sob pena de desclassificação e de aplicação, a

critério da CMBH, das penalidades previstas no item 18 deste edital, com
obsewância dos seguintes requisitos:

a) indicar a denominação social e o número do CNPJ/CPF da licitantel

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG - CEP: 30.260-900
Seção de Apoio a Licitações - Telefone; (31) 3555-1249

B,,ü'' d@ q «f ©
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORI

b) no caso de itens isolados. apresentar preços unitário e total

dos itensl

c) no caso de grupo de itens, apresentar preços unitário e total para todos os

itens que o componha, bem como preço global respectivo;

d) conter oferta firme e precisa relativamente ao que cotar, sem alternativas

de preços ou quaisquer outras condições que induzam o julgamento a ter

mais de um resultados

e) cotar os preços em moeda correntes

f) não conter emendas, usuras, borrões, ressalvas ou entrelinhas, salvo se,

inequivocamente. tais falhas não acarretarem lesões ao direito das demais

licitantes. prejuízo à CMBH ou não impedirem a exata compreensão de seu

conteúdo.

5.3 - Os cálculos integrantes da proposta comercial 8na! ajustada serão

devidamente conferidos pela CMBH e, em caso de diferença entre os resultados

constantes da proposta e os resultados apurados pela CMBH na operação aritmética

de conferência, prevalecerão esses últimos.

5.3.1 - Havendo divergência entre preço unitário e preço total, prevalecerá o

preço unitário. Havendo divergência entre preço numérico e preço por extenso,

prevalecerá o preço porextenso.

5.3.2 - Na ocorrência das hipóteses previstas nos subitens 5.3 e 5.3.1 deste

edital, o(a) PREGOEIRO(A) solicitará à licitante a anexação ao sistema de

nova proposta comercial com as correções por ele apontadas. Na ausência de

tal anexação, fará (o) PREGOEIRO(A) os devidos apontamentos em formulário

próprio a ser anexado à proposta comercial lIDa! e ao contrato, o qual indicará

os valores corretos que deverão prevalecer para fins de contratação.

®

5.4 - Na proposta comercial Bng! ajustada a ser anexada ao sistema será
permitida a readequação dos preços, a critério da licitante, desde que todos os

preços sejam menores ou iguais aos preços finais ofertados na fase de lances

6 Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte
Seção de Apoio a Licitações - Telefone: C31) 3555-1249

MG - CEP: 30.260-900
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELOHORI

e na etapa de negociação, bem como aos preços médios constantes dos autos,

sob pena de sua não aceitação pelo(a) PREGOEIRO(A).

5.5 - A apresentação da proposta comercial pela licitante implica a obrigatoriedade

do cumprimento das disposições e especificações nela contidas. em conformidade

com o que dispõe o termo de referência, assumindo a proponente o compromisso de

executar os serviços nos seus termos. bem como de fornecer os materiais,

equipamentos. ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades

adequadas à perfeita execução contratual.

5.6 - Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não Ihe

assistindo o direito de pleitear alterações posteriores sob alegação de erro, omissão

ou qualqueroutro pretexto.

5.7 - Além dos preços ofertados pelas licitantes em suas propostas comerciais, nada

mais poderá ser cobrado da CMBH, a qualquer título e a qualquer momento, para a

perfeita e completa execução do objeto deste Pregão.
,.r<i.uuMX

(j$1?êlONTEBg/?#N 5.7.1 - Os preços ofertados deverão considerar, ainda, todos os encargosC i'Prol h QOiCI e\l \ \

Q'COMOrlp'n'K'"-L' \Incidentes sobre o objeto deste Pregão. não sendo aceita reivindicação

i] 4ll2{ ZÜZÜ posterior para a inclusão de outros encargos nos referidos preços, salvo se

(!gll$'tina:iÊ:ilE:15/ houver comprovação de que são novos e criados por ato de governo em data
'(8g.!JS8ZS))" posterior à de envio das respectivas propostas comerciais.

'/

@
®

5.8 - O prazo de validade da proposta comercial não será inferior a 60 (sessenta)

dias, a contar da data final estipulada para seu envio.

5.9 - Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descrita

no s;fe <www.comprasnet.gov.br> e as especiülcações constantes deste edital e di

seus anexos, prevalecerão estas últimas.

5.10 - Incumbira à licitante acompanhar todas as operações efetuadas no

sistema eletrõnico durante a sessão pública do Pregão, ou seja, desde a sua

abertura até o seu encerramento, ficando responsável pelo ónus decorrente da

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Eíigênia, Belo Horizonte
Seção de Apoio a Licitações - Telefone: (31) 355S-1249

MG - CEP: 30.260-900
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

perda de negócios em virtude da inobservância de qualquer mensagem

emitida pelo(a) PREGOEIRO(A) ou pelo sistema, bem como de sua eventual
desconexão.

5.11 - A licitante, com a utilização do sistema eletrõnico, assume como firmes e

verdadeiros sua proposta e todos os lances inseridos e valores negociados durante

a sessão pública.

6 ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1 - A abertura da sessão pública será feita pelo(a) PREGOEIRO(A) por meio de

sistema eletrânico no s/fe <vwvw.comprasnet.gov.br>, em data e horário indicados na

folha de apresentação deste edital, quando se promoverá a análise e divulgação das

propostas comerciais Iniciais recebidas, sem a identificação de seus autores. as

quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações deste ato
convocatório.

6.1.1 - O(A) PREGOEIRO(A) desclassificará, motívadamente. as propostas

comerciais iniciais que não estiverem em conformidade com os
estabelecidos neste edital e em seus anexos.

6.1 .2 - Somente as licitantes com propostas classificadas

delances.

participam

0 4 FIAR

etapaelÍe

6.2 - Após a abertura da sessão, não caberá desistência do certame, salvo'$Br

motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) PREGOEIRO(A), sob

pena de aplicação das penalidades previstas no subitem 18.2 deste edital. além de

outras penalidades legalmente admissíveis.
@

6.3 - Na hipótese de não haver expediente no dia fixado na folha de apresentação

deste edital, ficam os eventos respectivos transferidos para dia e horário a serem

previamente comunicados pelo(a) PREGOEIRO(A).

Avenida dos Andradas. 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte
./ Seção de Apoio a Licitações - Telefone: (31) 3555-1249
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7 ETAPA DE LANCES E DEMAIS PROCEDIMENTOS DA ÊÉã .O PUBLICA

7.1 - O ANEXO "TERMO DE REFERÊNCIA" deste edital indica se a licitação será

feita por item isolado ou por grupo de itens, podendo adotar as duas formas

simultaneamente. O formato (item isolado ou grupo de itens) indicado no referido

anexo deverá ser necessariamente respeitado pelas licitantes ao elaborarem suas

propostas comerciais.

7.2 - Aberta a etapa competitiva na sessão pública, a licitante poderá encaminhar

seus lances exclusivamente por meio do sistema eletrõnico, sendo ela
imediatamente informada do seu recebimento, do horário de registro e do valor.

7.3 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e

registrado pelo sistema.

7.4 - Durante a sessão pública do Pregão Eletrõnico. as licitantes serão informadas,

em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu
detentor.

7.5 - Durante a fase de lances, o(a) PREGOEIRO(A) poderá, justificadamente,

excluir lance cujo valor seja manifestamente inexequível. Caso a licitante não

concorde com a exclusão, deverá reenviar o lance excluído.

7.6 - O modo de disputa aditado para este certame será aquele definido no
ANEXO "REGRAS DO MODO DE DISPUTA", cabendo à licitante tomar ciênc

detidas as regras nele contidas.

$

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG - CEP: 30.260-900
Seção de Apoio a Licitações - Telefone: C31) 35S5-1249
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7.7 - No caso de desconexão com o(a) PREGOEIRO(A) no decorrer da etapa

competitiva do Pregão. o sistema eletrânico poderá permanecer acessível às

licitantes para a recepção dos lances. Quando possível. retomará o(a)

PREGOEIRO(A) a sua atuação no certame, sem prejuízo dos ates eventualmente

realizados no sistema durante essa desconexão.

7.7.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a lO (dez) minutos

a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas, no mínimo.

24 (vinte e quatro horas) após a comunicação do fato aos participantes pelo(a)

PREGOEIRO(A), no sítio eletrõnico utilizado para divulgação.

7.7.2 - Caso a licitante não realize lances, permanecerá o valor da proposta

eletrõnica inicial para efeito de classificação.

Havendo empate para fins de classificação, será observado o seguinte:

a) só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances.

Lances equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de

sua apresentação pelas licitantes é utilizada como um dos critérios de

classificação;

b) no caso de equivalência dos valores apresentados por ME e EPP que se

encontrem no intervalo de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço, o

sistema fará um sorteio eletrânico, definindo e convocando automaticamente a

vencedora para o encaminhamento da oferta final de desempate. aplicando-se

o regramento disposto no ANEXO "MICROEMPRESAS (ME's) e EMPRESAS

DE PEQUENO PORTE (EPP's)";

c) havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será

aquele previsto no art. 3', $ 2', da Lei Federal n' 8.666/1993,

preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

7.8

©
assegurang94 U

'comi)
1) produzidos no Paísl

11) produzidos ou prestados por empresas brasileiras

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Efigênia. Belo Horizonte
Senão de Apoio a Licitações - Telefone: (31) 3555-1249
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111) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no

desenvolvimento de tecnologia no Paísl

IV) produzidos ou prestados 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;

d) na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo

sistema eletrõnico dentre as propostas empatadas.

7.9 Apurada a oferta classificada em primeiro lugar e cumprida, se for o caso. a

determinação contida no subitem 7.10 seguinte, o(a) PREGOEIRO(A) deverá

encaminhar, pelo sistema eletrõnico, contraproposta à licitante para que seja

obtido preço melhor para a CMBH, observado o critério de julgamento, não se

admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital e em

seus anexos.

7.9.1 - A negociação a ser realizada nos termos do subitem 7.9 poderá ser

acompanhada pelas demais licitantes por meio do sistema eletrõnico.

7.10 - Nenhuma negociação poderá ser feita pelo(a) PREGOEIRO(A) com a melhor

classificada sem que antes, quando for o caso. seja dado às ME's e EPP's em

situação de empate acto o direito de encaminhamento da oferta final de

desempate, nos termos previstos neste edital. em especial no ANEXO

"MICROEMPRESAS (ME's) e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP's)",

bem como na Lei Complementar Federal n' 123/2006.

8 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 - Após a divulgação deste edital no sítio eletrõnico, as licitantes encaminharão.

exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de

habilitação. sua proposta inicial com a descrição do objeto ofertado e o preço, até

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte
Senão de Apoio a Licitações - Telefone: (31) 3555-1249

MG - CEP: 30.260-900



*f :1?4t. da

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

data e o hc rário estabelecidos para abertura da sessão pública, conforme previsto
no subitem 5.1 deste ato convocatório.

8.1.1 - Encerrada a etapa de negociação de que trata o subitem 7.9, o(a)

PREGOEIRO(A) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao valor

estipulado para a contratação e verificará a habilitação da licitante conforme

disposições do edital e de seus anexos.

8.1.2 - Para o julgamento das propostas, o(a) PREGOEIRO(A) levará em

consideração o MENOR PREÇO 0U O MAIOR DESCONTO, conforme

definido na "folha de apresentação" deste instrumento, OFERTADO PARA

A INTEGRA DO ITEM ISOLADO 0U DO GRUPO DE ITENS, conforme

definido no ANEXO "TERMO DE REFERENCIA", desde que atendidas todas

as demais especificações do edital e de seus anexos, não sendo

propostas que estiverem em desacordo.

8.1.3 - Não serão aceitas propostas com valor global ou unitário

estimado, inclusive, quando houver, para a taxa de BDI.

8.1.3.2 - No caso de grupo de itens. a aceitação somente poderá ser f;itã

em relação à totalidade do grupo, não se admitindo aceitação parcial de

proposta.

8.1.3.2.1 - A existência de valor de um ou mais itens componentes do

grupo superior à média estimada impedirá o aceite daquela proposta.

ainda que o valor global do grupo de itens esteja abaixo do preço médio

global.

8.1.3.2.2 - O(A) PREGOEIRO(A) poderá fixar prazo para o reenvio do

anexo contendo a planilha de composição de preços quando o valor

global ofertado for aceitável, mas os valores unitários que o compõem

necessitarem de ajustes aos preços estimados pela CMBH.

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG - CEP: 30.260-900
Seção de Apoio a Licitações - Telefone: (31) 3555-1249

s., d@



:&.+:!Í$.$

©
l

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORI

8.1.2.3 - Todos os preços deverão ser cotados com, no máximo, duas casas

decimais. Não sendo observada esta regra pela licitante, serão

desconsideradas pelo(a) PREGOEIRO(A) as casas decimais a partir da

terceira. sem arredondamento.

8.2 - A lícitante detentora da melhor oferta aceita após a etapa de negociação,

quando convocada pelo(a) PREGOEIRO(A), deverá enviar, por meio da opção

"enviar anexo" do sistema eletrõnico, a proposta comercial final (ajustada ao último

lance dado ou ao valor negociado), no modelo constante do ANEXO "MODELO

PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL" deste edital, bem como

eventual documentação complementar, quando necessária.

8.2.1 - Os documentos exigidos deverão ser enviados por meio digital pela

licitante. através da funcionalidade presente no sistema (up/oad), no prazo

mínimo de 2 (duas) horas e máximo de 24 (vinte e quatro) horas a ser definido

pelo(a) PREGOEIRO(A) após fazer a solicitação daqueles no sistema

e:g.K"Ra;ç;>:).... eletrõn ico .

/6p corqrc85a.ilo\ 8.2.1 1 - O prazo para envio de anexo (situação de "convocado") será

D 4 i+à\20z0 l finalizado automaticamente pelo sistema quando da anexação dos

knniiE;a:fêÊ;ixnEiíf?7 documentos.
\!:à.. a! LiCTTAÇÓES .&

'':©gi:!çE119B'' 8.2.1.2 - O prazo previsto no subitem 8.2.1 poderá ser prorrogado uma única

vez, por no máximo 24 (vinte quatro) horas. a pedido da licitante, com

justificativa aceita pelo(a) PREGOEIRO(A), desde que apresentado

requerimento no prazo inicialmente concedido, através do e-mail
colúDcmbh.ma.aov.br ou do chaf do sistema.

r

8.2.2 - Caso o termo de referência tenha exigido, da licitante provisoriamente

classificada em primeiro lugar, a apresentação de amostra na fase de
classificação das propostas, as regras constarão em anexo próprio,

relacionado na "folha de apresentação" do edital, com o título "CONDIÇÕES

PARA APRESENTAÇÃO E ANALISE DE AMOSTRAS".

r\

.JW
®

.i@ .o &., U
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8.2.3 - A proposta comercial e seus eventuais anexos, bem como os

documentos de habilitação, deverão ser remetidos exclusivamente por meio

eletrõnico, pelo sistema adotado para a realização do Pregão.

8.2.4 - A não anexação ao sistema da proposta comercial ou dos
documentos de habilitação acarretará a desclassificação da proposta ou a

8.3 - Será DESCLASSIFICADA a proposta comercial que estiver em desâcordd éoM C2

as exigências constantes neste edital e em seus anexos. l<a Êi!:ii$11P/
'-,:ão Hoí!!zbzz

8.4 - Será considerada inexequível a proposta que apresentar preços global"õü'

unitários simbólicos. irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos. ainda que o

ato convocatória da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando

se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os

quais ela renuncie expressamente à parcela ou à totalidade da remuneração.

habilitação da licitante, conforme o caso, sujeitando-se esta às $q

legais e editalícias cabíveis. /a'(
l

8.5 - O(a) PREGOEIRO(A) poderá consultar o setor demandante antes de decidir

sobre a exequibilidade da proposta.

8.6 - Na análise da proposta comercial, poderá o(a) PREGOEIRO(A) desconsiderar

erros materiais e evidentes falhas formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo.

8.7 - A desclassificação de propostas comerciais será sempre fundamentada e

registrada no sistema, com possibilidade de acompanhamento em tempo real por

todos os participantes.

8.8 - Nos itens não exclusivos a ME e EPP, sempre que uma proposta não for

aceita e antes de o(a) PREGOEIRO(A) passar à proposta subsequente. deverá ser

feita nova verificação da eventual ocorrência do empate acto previsto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal n' 123/2006, seguindo-se a disciplina

antes estabelecida neste edital, se for o caso.

g
é
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8.9 - Será verificada a condição de habilitação da licitante detentora do menor preço

aceito pelo(a) PREGOEIRO(A), observadas as disposições contidas no item 9 deste
edital.

8.10 - Constatado o atendimento das exigências ülxadas neste edital e em seus

anexos para a habilitação, será a licitante declarada vencedora do certame para o

item/grupo de itens.

8.11 - Se a oferta da primeira classificada não for aceitável ou se a licitante for

habilitada, o(a) PREGOEIRO(A) examinará as ofertas subsequentes, bem como o

atendimento às condições de habilitação, na ordem de classificação, até a apuração

de uma oferta em conformidade com o edital, observado o disposto em seu subitem
8.8

8.12 - Aplicar-se-á o disposto no subitem 8.11 deste edital também no caso de a

licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não

celebrar o contrato ou não aceitar a nota de empenho, conforme o caso.

8.13 - Nas situações previstas nos subitens 8.11 e 8.12 deste edital, deverá o(a)

PREGOEIRO(A), ainda. negociar com a proponente para que seja obtido preço

melhor para a CMBH.

9DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

.» , 9.1 - As licitantes deverão, nos termos do subitem 5.1, anexar ao sistema os

documentos de habilitação a seguir relacionados.

Çlr=i);;Çl=ie\. 9.1.1 - DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACÃQ JURÍDICA: prova de

p6COM O nniabl'LIÇA\f)nstituição social atualizada, que consistirá em um dos seguintes documentos

l 04lH<züzu Jja) empresário Individual: inscrição no Registro Público de Empresas

Si\$aç. H UCTAç92g1257 Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sedes
«!0 RORIWv

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG - CEP: 30.260-900
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b) microempreendedor individual - MEl: Certificado da Condição de

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à

verificação da autenticidade no s/fe vwwv.portaldoempreendedor.gov.br;

c) sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada

- EIRELl: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. devidamente

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de

documento comprobatório de seus administradoresl

d) sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da

indicação dos seus administradoresl

e) sociedade por ações: ato constitutivo, estatuto ou contrato social e

alterações em vigor, devidamente registrado no Órgão pertinente,

acompanhado do documento de eleição de seus administradoresl

f) cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou

inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem

como o registro de que trata o art. 1 07 da Lei Federal n' 5.764/1 9711

g) empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de

autorização;

h) exercício de atividade que dependa de registro ou autorização: ato de

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente

quando solicitado por este edital em anexo próprio.

9.1.1.1 - Os documentos de constituição social deverão explicitar o objeto

social, que deverá ser compatível com o objeto licitada. a sede da empresa e

os responsáveis por sua administração que tenham poderes para assinar os

documentos pela empresa, além de estarem acompanhados

alterações ou da consolidação respectiva.

@
®

@

toda
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9.1.1.2 - O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato

original e das alterações anteriores, devendo ser apresentadas alterações

posteriores ainda não consolidadas.

9.1.2 - DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E

TRABALHISTA:

a) comprovante de inscrição e de situação cadastral do ÇNEJ

b) prova de regularidade para com a Eazengq Eçgçlql ç q $çgUljgpgç

Social, mediante apresentação de Certidão de Débitos Relativos a Tributos

Federais e à Dívida Ativa da União;

) comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do

domicílio ou da sede da llcitante, por meio de certidão emitida pelo órgão

estadual competente;

d) comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal do

domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão

municipal competente;

e) comprovante de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço - FGTS:

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUg!!Sa...gg

Trabalho, nos termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452/1 943.

.@
/

9.1.2.1 - Para o atendimento do disposto nas letras "b", "c" e "d" do subitem

9.1 .2 deste edital. não serão aceitas pelo(a) PREGOEIRO(A) documentos que

comprovem a regularidade fiscal de apenas parte dos tributos de
competência de cada ente federado.

9.1.2.2 - Para o atendimento das exigências relativas à regularidade fiscal e

trabalhista, serão aceitas pelo(a) PREGOEIRO(A), quando for o caso, certid.

negativas ou positivas com efeito de negativas.

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Eâgênia, Belo Horizonte - MG - CEP: 30.260-900.
Seção de Apoio a Licitações - Telefone: C31) 3555-1249
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9.1.3 - Documentos relativos à e à gilg1111çgçeQ

!éç!!!ça, QUANDO EXIGIDOS, constarão em anexos, relacionados na "folha de

apresentação" do edital, com o título principal "OUTROS DOCUMENTOS

NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO."

9.1.3.1 - É responsabilidade da licitante conferir. na "folha de apresentação" do

edital. cujo título principal seja

"OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇ

sejam consultados os documentos a serem apresentados nos

que os demais relacionados neste item 9.

i.o"

9.2 - CADASTROS NO SUCAF E NQ $1çAE

9.2.1 - A verificação do atendimento aos requisitos de habilita-

subitem 9.1.2 (regularidade fiscal e trabalhista) será realizada pelo(a)

PREGOEIRO(A) mediante consulta ao SUCAF (Sistema Único de Cadastro de

Fornecedores do Município de Belo Horizonte) e ao SICAF (Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores do Governo Federal).

Cadastral (CRC).

9.2.1.1 - Também poderão ser consultados pelo(a) PREGOEIRO(A) os sítios

oficiais emissores de certidões, especialmente quando a licitante esteja com

alguma documentação vencida junto ao SUCAF ou ao SICAF.

9.2.1.2 - Aplica-se o disposto no subitem 9.2.1 aos requisitos de habilitação
nos termos do subitem

9.1.3. desde que as exigências sejam aferíveis por meio da declaração

demonstrativa da situação da licitante, emitida pelo SUCAF ou SICAF.

9.2.1 .3 - O(A) PREGOEIRO(A) deverá imprimir declaração demonstrativa da

situação da licitante nos cadastros mencionados no subitem 9.2.1 e junta-la
aos autos.

relativos à aualificaçã
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Seção de Apoio a Licitações - Telefone: C31) 3555-1249
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9.2.2 - A licitante cadastrada no SUCAF ou no SICAF deverá complementar a

documentação de habilitação, sob pena de INABILITAÇÃO, anexando ao

sistema. na forma do subitem 8.1 :

a) os documentos que não constarem da declaração demonstrativa da

situação da licitante no SUCAF ou no SICAF;

b) o ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento equivalente

atualizado e registradol

c) novos documentos de habilitação em vigor, caso os documentos exigidos

e relacionados na declaração demonstrativa da situação da licítante no

SUCAF ou no SICAF já estiverem com os prazos de validade expiradosl

d) os documentos exigidos para qualificação técnica, guênde..sala..br

exiaida, nos termos definidos no subitem 9.1.3 deste edital, e
independentemente de con$tqrç nos cadastros previstos no subitem 9.2.1.

9.2.3 - O cadastramento da licitante no SUCAF ou a partir do nível ll do

SICAF não é condição necessária para a sua habilitação neste certame.

Para a licítante não cadastrada nos referidos sistemas para fins habilitatórios,

não serão aplicadas as regras previstas nos subitens 9.2.1 a 9.2.2, devendo as

licitantes, neste caso, anexarem ao sistema todos os documentos de

habilitação exigidos neste edital e em seus anexos, observadas as demais

regras neles previstas. '®

'

9.2.3.1 - Os documentos para cuja emissão pela Jnfernet dependam apenas

do CNPJ da licitante serão consultados e impressos pelo(a) PREGOEIRO(A)

para suprir eventual ausência de documentação, aplicando-se esta mesma

regra para quaisquer documentos que possam ser impressos mediante
consulta ao SICAF ou ao SUCAF.

9.3 - Dl$PQ$!cãES GERAIS OA HABIUT:ANÃO

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-12 1 - Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte
Seção de Apoio a Licitações - Telefone: (3 1) 3555-1249

MG - CEP: 30.260-900
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9.3.1 - Na análise da habilitação, o(a) PREGOEIRO(A) verificará o eventual

descumprimento das condições de participação. especialmente quanto à existência

de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante

a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar

eventual participação indireta que ofenda ao art. 9', 111, da Lei Federal n'

8.666/1993;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas - CEIS, mantido

pela Controladoria-Geral da União;

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Alas de Improbidade

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça.

9.3.1.1 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da licitante e

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei Federal n'

8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela

prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o

Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio

majoritário.

9.3.1.2 - Constatada a existência de sanção, o(a) PREGOEIRO(A) reputará a

licitante habilitada, por falta de condição de participação.Q 9.3.1.3 - No caso de habilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da

eventual ocorrência do empate acto, previsto nos ans. 44 e 45 da Lei
Complementar Federal n' 123/2006. seguindo-se a disciplina antes

estabelecida neste edital para aceitação da proposta subsequente.

9.3.2 - Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados em meio

digital pelas licitantes, por meio de funcionalidade presente no

forma e nas condições previstas no subitem 8.1 deste edital.

sistema eiÍef:l+

$

$ '
""'-)«

CONTE
'COMOORI

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Efigênía, Belo Horizonte
Senão de Apoio a Licitações - Telefone: (31) 3555-1249
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9.3.3 - Somente mediante autorização do(a) PREGOEIRO(A) e em caso de

indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-

mai/ cpl@lcmbh.mg .gov.br.

9.3.3.1 - Os documentos enviados. na forma do subitem 9.3.3 serão

disponibilizados no s/fe da CMBH para consulta das demais licitantes pelo
prazo previsto para recurso.

9.3.4 - O(a) PREGOEIRO(A), quando julgar necessário, poderá determinar a

apresentação do documento original ou cópia autenticada em até 3 (três) dias úteis,

com vistas à confirmação da autenticidade.

9.3.4.1 - A apresentação referida no subitem anterior poderá ser realizada

«$!.b.hllll!!b\. por meio de envio do documento à CMBH, caso em que será considerada,

/glkwsÊR\:=1: '1 =':1.",;. -. .'"-«''«:-,.:':'ÚI,='= ;::Z.=
. /9.3.4.2 - O prazo acima poderá ser prorrogado por uma vez, por igual

\Ç$;jjWlãlig:ã?j$;17período, a pedido da licitante. com justificativa aceita pelo(a)
;;Si1;9.Hç811P'' PREGOEIRO(A), desde que apresentado requerimento no prazo

inicialmente concedido. através do e-mal/ cpléÊcmbh.ma.aov.br.

Á I''t

9.3.5 - Não serão aceitas "protocolos de entrega" ou "solicitações de documentos"

em substituição aos documentos requeridos no presente edital e em seus anexos. ,-

9.3.6 - Não serão aceitas documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, uma

vez que a documentação necessária à habilitação, bem como qualquer outra

documentação solicitada neste edital e em seus anexos, deverá guardar

compatibilidade em relação ao CNPJ/CPF apresentado, não sendo permitida a

mescla de documentos.

r

t
Ü

9.3.6.1 - Ressalvam-se do disposto neste subitem aqueles documentos

legalmente permitidos e os tributos cuja certidão seja expedida exciu:il)lamente

no CNPJ e nome da matriz. e' X

Avenida das Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Efigênía, Belo Horizonte
Senão de Apoio a Licitações - Telefone: (31) 3555-1249

MG - CEP: 30.260-900
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9.3.7 - Todos os documentos previstos neste edital e em seus anexos deverão estar

válidos na data final estabelecida no edital para a sua anexação ao sistema
(data de abertura da sessão pública). Documentos vencidos acarretarão a

INABILITIAÇAO da licitante, observado, entretanto, o disposto no subitem 9.2 deste
edital.

9.3.7.1 - Na hipótese em que os documentos de habilitação anexados

concomitantemente com a proposta comercial inicial, na forma do subitem 8.1,

estejam com a validade vencida quando da convocação pelo(a) PREGOEIRO(A)

para o envio da proposta comercial final ajustada, será permitido à licitante

encaminhar. juntamente com a referida proposta, documentação com data de
validade atualízada.

9.3.8 - Os documentos que não possuírem prazo de validade estabelecido pelo

órgão expedidor deverão ser datados dos últimos 1 80 (cento e oitenta) dias.

9.3.8.1 - Não se enquadram na exigência do subitem 9.3.8 deste edital aqueles

documentos que, pela sua própria natureza, não se sujeitam a prazo de
validade.

9.3.9 - Na apreciação dos documentos para habilitação, poderá o(a) PREGOEIRO(A)

solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

9.3.10 - Para os documentos autenticáveis pela /r7fennef, procedída a consulta ao s/fe

respectivo, o(a) PREGOEIRO(A) ou a equipe de apoio certificarão a autenticidade

do documento, mediante carimbo próprio e assinatura na via anexada pela licitante.

9.3.11 - Será INABILITADA a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por

não apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou por apresenta-los em
desacordo com o estabelecido neste edital e em seus anexos. u'

6)

9.3.11.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade

fiscal e trabalhista. entregues por ME ou EPP, será assegurado o prazo de..j.

(cinco) dias úteis para regularização, cujo termo inicial correspo:89$jã@ÉIÊj$.
/dcÓiÜ'o ÕqêlNAL

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Efigênia, Belo HoHzonte - MG - CEP: 30.2&0-900,0 4 UjlK'SOZ0

Seção de Apoio a Licitações - Telefone: (31) 3555-1249 '\.tEj50:ggxE5iàQHENn J
\@Aw-"'''"'':&y
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momento em que a ME ou a EPP for declarada vencedora do certame, assim

considerado aquele posterior à fase de habilitação, prorrogável por igual

período, a critério do(a) PREGOEIRO(A), nos termos legais.

9.3.12 - Da sessão pública do Pregão será divulgada ata no sistema eletrõnico
COMPRASNET e no s/fe da CMBH.

10 REABERTURA ÕÀ ÉÉÉÉÃÕPÜBtIÓÃ

lO.l -A sessão pública poderá ser reaberta

a) nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos

.zig$1g:il::Edil%i anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada
/r(j'Comi'Õ ?5õi?=lRió.Lr '\ própria sessão pública, situação em que serão repetidos os ates anulados e

0 4 {ll$i 2028 +s que deles dependaml

\i'minis)SiilgilllÊ$1E51%b) quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando a

Ê;89Hg-Plê3""' licitante declarada vencedora não assinar o contrato, não retirar o instrumento

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, $

lo da Lei Complementar Federal n' 123/2006. Nessas hipóteses. serão refeitos

os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.

@
l0.2 Todas as licitantes serão convocadas para acompanhar a sessão reaberta

l0.2.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrõnico e de publicação

no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte.

b lIRECURSOS

11.1 - Declarada a vencedora do certame, o(a) PREGOEIRO(A) abrirá o prazo de 20

(vinte) minutos durante o qual qualquer licitante poderá. de forma motivada, em

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Eâgênía, Belo Horizonte - MG - CEP: 30.260-900
Seção de Apoio a Licitações - Telefone: C31) 355S-1249
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campo próprio do sistema eletrõnico, manifestar a sua intenção de recorrer,

registrando a síntese de suas razões.

11 .2 - A falta de manifestação motivada da licitante no prazo supracitado importará a

decadência do direito de recurso, autorizando o(a) PREGOEIRO(A) a adjudicar o

objeto àlicitante vencedora.

11.3 - Será concedido, à licitante que manifestar a intenção de interpor recurso, o

prazo de 3 (três) dias úteis, iniciados no dia útil subsequente, para apresentação das

razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para

apresentarem suas contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr

do dia seguinte ao término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos

elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

11.3.1 - Tanto as razões do recurso quanto as contrarrazões deverão ser

registradas pelas licitantes no campo próprio do sistema eletrânico, nos prazos

definidos no subitem supracitado.

11.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação

insuscetíveis de aproveitamento.

apenas

12ADJUDICAÇÃOEHOMOLOGAÇÂO
}

l

12.1 - Inexistindo manifestação recursal. o(a) PREGOEIRO(A) adjudicará o objeto

da licitação à(s) licitante(s) vencedora(s). cabendo ao(à) Presidente da CMBH

homologar o procedimento licítatório.

12.2 - Existindo manifestação recursal e decididos os recursos porventura

interpostos, competirá ao(à) Presidente da CMBH adjudicar o objeto da licitação à(s)

licitante(s) vencedora(s) e homologar o procedimento licitatório.

13CONTRATAÇÃO

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte
Senão de Apoio a Licitações - Telefone: (31) 3555-1249

MG - CEP: 30.260-900
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13.1 - Nos casos em que a lei determinar a celebração de termo de contrato.

sua minuta estará em anexo próprio do edital. indicado na "folha de
apresentação". e a lícitante vencedora do certame será convocada pela CMBH

para assinar o contrato respectivo. no prazo determinado pela Administração.

13.2 « Nos demais casos, a contratação poderá ser efetivada por meio de nota de

empenho, observadas as regras elencadas em anexo próprio do edital.

14REAJUSTAMENTODOSPREÇOS

14.1 - As regras acerca do reajustamento dos preços contratados são aquelas

estabelecidas no ANEXO "MINUTA DE CONTRATO"/"CONDIÇÕES PARA

CONTRATAÇÃO POR MEIO DE NOTA DE EMPENHO" deste edital.

15 ENTREGA, RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO

15.1 - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização da

contratação são aqueles previstos no ANEXO "TERMO DE REFERENCIA" deste
edital

©
16.1 - As obrigações da CMBH e da CONTRATADA são aquelas estabelecidas no

ANEXO "MINUTA DE CONTRATO"/"CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO POR
©

6

} ©

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte
Seção de Apoio a Licitações - Telefone: (31) 3555-1249

MG - CEP: 30.260-900
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17.1 - As condições de pagamento são aquelas previstas no ANEXO "MINUTA DE

CONTRATO"/"CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO POR MEIO DE NOTA DE
EMPENHO" deste edital.

18 SANçõES ADMINlsTRAri\nS

18.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Leí Federal n' l0.520/2002, a

licitante/adjudicatária que:

a) não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato

quando convocada dentro do prazo de validade da propostas

b) apresentar documentação falsa

c) deixar de entregar os documentos exigidos no certames

d) não mantiver a proposta;

e) cometer fraude fiscal

f) comportar-se de modo inidõneo

18.1.1 - Considera-se comportamento inidõneo, entre outros. a declaração falsa

quanto às condições de participação. quanto ao enquadramento como ME/EPP

ou o conluio entre as licitantes, em qualquer momento da licitação. mesmo após

o encerramento da fase de lances.

18.2 - A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no

subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às

seguintes sanções:

a) multa de até 1 0 % (dez por cento) sobre o valor total estimado do(s) item(ns)

prejudicado(s) pela conduta da lícitantel

b) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Belo Horizonte e

descredenciamento do SUCAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Efigênia. Belo Horizonte - MG - CEP: 30.260-900
Seção de Apoio a Licitações - Telefone: (31) 3555-1249
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18.3 - A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais

sançoes.

18.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
licitante/adjudicatária, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal n'

8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei Federal n' 9.784/1 999.

18.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração

a gravidade da conduta do infrator. o caráter educativo da pena, bem como o dano

causado à Administração. observado o princípio da proporcionalidade.

18.6 - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no

ANEXO "MINUTA DE CONTRAÍA"/"CONDiçõES PARA CONTRA:RAÇÃO POR

MEIO DE NOTA DE EMPENHO" deste edital.

19 PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

g' >.. MUN/n=

3ãill nniBEjjl(;>\p.l - Até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,

Q
iai$i$j:jÊg©fjjê;jZscrito, entregando o documento respectivo na Seção de Apoio a Licitações da

ll$iptlç11:lÊgZ CMBH, na Avenida dos Andradas, n' 3.1 00, sala A-121 , Bairro Santa Efigênia. Belo

Horizonte. Minas Gerais, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis, ou por

meio eletrõnico, através de formulário específico disponível no s/fe da CMBH na

In temet.

19.2 - Caberá ao(à) PREGOEIRO(A) responder aos pedidos de esclarecimentos e

decidir sobre as impugnações no prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data

da abertura da sessão.

19.3 - Acolhida a impugnação. !:erá definida e publicada nova data para a realização

da sessão de abertura do certame, caso necessário. /.5óÍ"

v-v ,P

Avenida dos Andradas. 3.100. Sala A-121 - Bairro Santa Efigênia. Belo Horizonte - MG - CEP: 30.260-900.

Seção de Apoio a Licitações - Telefone: C3í) 3555-1249

0 4 c-" qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar este edital, por
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19.4 - As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos

previstos no certame.

19.4.1 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional

e deverá ser motivada pelo(a) PREGOEIRO(A) nos autos do processo de

licitação.

19.5 - As respostas às impugnações feitas e aos esclarecimentos solicitados serão

prestadas pelo(a) PREGOEIRO(A), entranhadas nos autos do processo licitatório e

disponibilizadas em campo próprio do sistema COMPRASNET e no s/fe da CMBH,

podendo ser consultadas ainda por qualquer interessado na Seção de Apoio a

Licitações da CMBH, no endereço e horário indicados no subitem 19.1 deste edital.

19.6 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnaçõ

este edital como se dele fizessem parte, vinculando a CMBH e as licítan

ht#)s=#üw.cmóh.mg,gov.bl#mnsparencia/#citacoes, bem como na Seção de
Apoio a Licitações da CMBH, onde poderá ser obtida cópia, no horário de 9:00 às

18:00 horas dos dias úteis.

20.2 - As respostas e as decisões referentes a recursos serão disponibilizadas

em campo próprio do sistema eletrõnico, sendo também publicadas no s/te da
CMBH.

©
20.3 - No Diário Oficial do Município de Belo Horizonte serão publicados o aviso

de edital, a convocação para reabertura de sessão, as decisões sobre recurso, a

adjudicação e a homologação da licitação.

20.4 - Aqueles que tiverem interesse em participar do certame deverão, durante todo

o processo, acompanhar as publicações referentes ao mesmo nos locais citados nos

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG - CEP; 30.260-900
Senão de Apoio a Licitações - Telefone: (3 1) 3555-1249
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subitens 20.1 a 20.3, com vistas a possíveis alterações e avisos, não se

responsabilizando a CMBH em promover qualquer comunicação por meios diversos

desses.

20.5 - Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de

publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente

estabelecido, quando necessário, será reaberto para observância do prazo mínimo

previsto no incisa V do art. 4' da Lei Federal Ro l0.520/2002, exceto se,

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

resguardado o tratamento isonõmico às licitantes.

21DISPOSIÇOES GERAIS

21.1 - É facultada ao(à) PREGOEIRO(A), em qualquer fase da licitação, a promoção

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,

vedada a inclusão posterior de documento ou de informação que deveriam constar

no ato da sessão pública.

pi$PCONFERE% 21.1.1 - No julgamento das propostas e da habilitação o(a) PREGOEIRO(A)

'' * :' 'poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos

CI'" .documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,

Xa, :XÁL9CTT7iç(xsel:;E/ regístrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para

;C:1;9.Hç:Ülã'' fins de habilitação e classificação.

21.1.2 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará

o afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato

:&l/ observados os princípios da isonomia e do interesse público.

;'7TT»-...,.,L

i'X

!n

Ü J

21.2 - Fica assegurado à CMBH o direito de, no interesse da Administração, anular

ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando

ciência às participantes e sendo devidamente justificada e processada na forma da

legislação vigente.

Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Eâgênia, Belo Horizonte - MG - CEP: 30.260-900
Senão de Apoio a Licitações - Telefone: (31) 3S55-1249
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21.3 - As proponentes são as únicas responsáveis por todos os custos de

preparação e apresentação de suas propostas e a CMBH não será, em nenhum

caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do

resultado do processo licitatório.

21.4 - As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade de

informações. declarações e documentos apresentados em qualquer fase desta

licitação.

21.4.1 - A licitante que apresentar informações, declarações ou documentos

falsos responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente

21.5 - A CMBH não se responsabilizará por documentos enviados via postal ou por

outra forma e que, por isso, não chegarem até à CMBH para atendimento ao

disposto neste edital e em seus anexos

21 .6 - As normas díscíplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia. a finalidade e a segurança da

contratação.

21 .7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em seus anexos excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. SÓ se iniciam e vencem os prazos

em dias de expediente na CMBH

21.8 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei Federal n'

l0.520/2002, da Leí Complementar Federal n' 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei

Federaln' 8.666/1993. @

21.9 - Os documentos que comporão o processo físico serão rubricados pelo(a)

PREGOEIRO(A) ou pela equipe de apoio. mediante carimbo próprio, certifig::do

que se trata de documento anexado ao sistema COMPRASNET pela lilS$$119ÊllgEg2$i)
impresso diretamente pelo (a) PREGOEIRO(A), nos termos do edital. /d'CÓÚ'b Õ©êiiiALx \

n 4 tgFhZOZ0
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Avenida dos Andradas, 3.100, Sala A-121 - Bairro Santa Eíigênla, Belo Horizonte - MG - CEP: 30.26bi$©o H(:jç!!ZID)r
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21.10 - O processo relativo a esta licitação permanecerá com vista franqueada aos

interessados na Seção de Apoio a Licitações da CMBH, na Avenida dos Andradas,

n' 3.100, sala A-121, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, telefone

(31) 3555-1249. no horário de 9:00 às 1 8:00 horas dos dias úteis.

21.11 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à

contratação.

21.12 - O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Belo

Horizonte - Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, por mais especial que

seja.
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presidente da Cemlssàe
pemanente de Licitação
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Fablana Hlranda Prestes
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ANEXO
TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÕNICO NO 17/2020

ProcÜ

Advertências Preliminares

Este anexo define, minuciosamente, o objeto do certame epígrafado, detalha o
bem ou serviço a ser fornecido-prestado e as condições específicas que a
vencedora deverá observar na execução contratual.

Faz parte integrante deste anexo e dele é indissociável a cópia integral do
pedido e do termo de referência que ensejou a presente licitação, cujo original
compõe o processo respectivo.
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1 - ÁREA DEMANDANTÜêIGLA

Seção de infraestrutura e tecnologia da informação - SECITI

2-TIPO

Registro de preços para futura e eventual contratação do objeto descrito a seguir. Justificativa:

A manutenção de rede lógica tem finalidade de atendimento à demanda espontânea dos usuários
de informática, não há método de previsão quantitativa excita para a contratação. Assim, a fórmula
de estabelecimento de quantitativo para o citado serviço é baseada no consumo registrado no
período de vigência da contratação recente. ou seja, de 23/10/2018 até a presente data. Consoante
com esse contexto de projeçào matemática para o quantitativo a ser futuramente executado. opta-
se pela metodologia do registro de preços como ferramenta adequada de planejamento
administrativo, assegurando-se o zelo administrativo de contratar conforme o cenário real e atual
das demandas submetidas à Coordenadoria de Informática.

3-DESCRIÇAODOOBJETO
Contratação de, empresa para prestação de sewiços de manutenção de rede lógica da Câmara
Municipal de Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento.

LOTE
NO

ITEM
NO

SERVIÇO
UNIDADE

DE
MEDIDA

QUANTIDADE 
01 l Instalação de novo ponto derede.

envolvendo o lançamento de cabo
UTP de até 30 metros de

comprimento .

Unidade 25

 
DI 2 Instalação de novo ponto de rede.

envolvendo o lançamento de cabo
UTP maior que 30 metros até o
comprimento máximo de 60 metros.

Unidade 50

 
01 3 Instalação de novo ponto derede

envolvendo o lançamento de cabo
UTP maior que 60 metros até o

comprimento máximo de 90 metros.

Unidade 30

 
01 4 Remanejamento de ponto de rede

existente.
Unidade 300  

01 5 Instalação de novo ponto derede,
envolvendo o lançamento de cabo

UTP de até 30 metros de

Unidade 5  
@
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    comprimento (a ser realizada em dia
em que não há expediente na CMBH
- sábados, domingos ou feriados).      

01 6 Instalação de novo ponto derede.
envolvendo o lançamento de cabo

UTP maior que 30 metros até o
comprimento máximo de 60 metros
(a ser realizada em dia em que não
há expediente na CMBH -- sábados.

domingos ou feriados).

Unidade

"f
q

CONFI

g
Q''"'--

01 7 Instalação de novo ponto de rede
envolvendo o lançamento de cabo

UTP maior que 60 metros até o
comprimento máximo de 90 metros
(a ser realizada em dia em que náo
há expediente na CMBH - sábados,

domingos ou feriados).

Unidade 6

 
01 8 Remanejamento de ponto de rede

existente (a ser realizada em dia em
que não há expediente na CMBH --
sábados, domingos ou feriados).

Unidade 60

 
01 9 Desinstalação de ponto derede

(29gg11â ser realizado em dia em que
não há expediente na CMBH -

sábados, domingos ou feriados)

Unidade 100

 
01 10 Instalação de cabo de fibra ética

Qderá ser realizada em dia em que
náo há expediente na CMBH -

sábados. domingos ou feriados)

Unidade 2

 
01 1 1 Reparo de cabo defibra ética

Qderá ser realizado em dia em que
náo há expediente na CMBH -

sábados. domingos ou feriados)

Unidade 8

 
01 12 Inspeçáo de cabo defibra ética

edelá ser realizado em dia em que
não há expediente na CMBH -

sábados. domingos ou feriados)

Unidade 8

 
01 13 Fusão defibra ética(ooderá ser

realizada em dia em que nãa há
expediente na CMBH - sábados,

domingos ou feriados)

Unidade 16

 
01 14 Desinstalação de cabo de fibra ética

(29gslâ ser realizado em dia em que
náo há expediente na CMBH --

sábados, domingos ou feriados)

Unidade 9

7
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Instalação de mini DIO (Êgdglá ser
realizado em dia em que náo há

expediente na CMBH - sábados
domingos ou feriados)

Unidade

nstalaçào derack(ooderá ser
realizado em dia em que não há
expediente na CMBH -- sábados

domingos ou feriados)

Unidade

Limpeza de rack de 42 U's (a ser
realizada em dia em que não há
expediente na CMBH - sábados

domingos ou feriados)

Unidade

8s'"oi

k/

4-JUSTIFICATIVADACONTRATAÇAO

A presente solicitação administrativa tem a finalidade de atender toda a estrutura física da
Câmara Municipal de Belo Horizonte, composta por setores e gabinetes. com o aparato
de rede lógica necessária para acessar os sistemas informatizados e a Internet. Isso
significa, resumidamente, que a empresa contratada fornece e instala o cabeamento que
leva o sinal lógico dos equipamentos centrais às estações de trabalho. Trata-se de um
serviço altamente especializado, uma vez que segue padrões estabelecidos por normas
técnicas específicas. para o qual a Casa não dispõe de equipe devidamente qualificada
em seu quadro funcional. A demanda por este serviço ocorre na maioria das vezes
quando há mudanças de leiautes nos gabinetes de vereadores e nos setores
administrativas.

Diante desse cenário. a Seção de Infraestrutura da Informação, SECITI. em seu papel de

gestora da infraestrutura de rede, necessita de nova contratação de manutenção de rede
lógica. uma vez que a grande demanda no período de novembro de 201 8 a junho de 201 9

já consumiu o saldo integral de alguns itens da contratação em vigor. O registro de
chamados mostra que a citada demanda se justificou: 1) pelo ingresso de novos
servidores públicos efetivos após Concurso Público N'01/2017. o que trouxe reflexo para
a organização física de setores administrativos e exigiu a criação e alteração de postos de
trabalhos 2) pela posse de nova Mesa Diretora em 2019. o que trouxe alterações de
gerências setoriais e, por isso. pedidos de mudança de leiaute em diferentes setores da
secretaria da Câmara; 3) pela posse de suplentes em decorrência da criação de vagas
após as eleições de 201 8; 4) atendimentos rotineiros.

Considerando que a manutenção de rede lógica tem finalidade de atendimento à
demanda espontânea dos usuários de informática, não há método de previsão
quantitativa exata para a contratação. Assim, a fórmula de estabelecimento de quantitativo
para o citado serviço é baseada no consumo registrado no período de vigência da
contratação recente, ou seja, de 23/1 0/201 8 até a presente data. Também consoante com
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esse contexto de projeção matemática para o quantitativo a ser futuramente executallliJF

opta-se pela metodologia do registro de preços como ferramenta adequada de
planejamento administrativo, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

A tabela a seguir mostra o consumo de pontos de rede a partir da mensuração das ordens
de compra emitidas e pagas no período de novembro de 2018 a abril de 2019. É possível
perceber a variação da demanda atendida, criando uma mancha irregular no gráfico, o
que mostra exatamente o caráter espontâneo dos serviços de rede lógica.

Consumo de pontos de rede - mensal

R Soma dc Pontos até 30m

B Sorri de Pontos de 30 8 60m

H Soma dc Pontos de 60 a 90m

R Soma dc Remanelarnnto

H Soma de MÉDIA

2U8

;INFERE V''l
4 0 0RtG}UAL~ ''\

l
ol ++VR Z02ü

.....=T:
Soma de Soma de
Pontosaté Pontosde
30m 30 a 60m

Soma de
Pontosde
60 a 90m

6
6

0
11

7

4
0
0

17

Soma de

Remanejamento

2018

NOVEM BRO

DEZEMBRO

2019

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO
ABRIL

Total Geral

17

17

0

134

51

4S

13

25

151

9,75

9,75
0

40,25
17

12,7S

3,25

7,25
50

3

2

0

0

l
9

13

8

2

0

3

23

@

O cálculo para a projeção quantitativa solicitada no presente termo de referência
considera, portanto, a média de consumo, efetivamente realizada no período de novembro



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO

-\

;J'J TERMO DE REFERÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS
\ i\

A
l4gsêibrii de 201 8/2019, incluindo-se também reservas técnicas. Por tratar-se de registro de

preços, fica assegurado o zelo administrativo de contratar conforme o cenário real e atual
das demandas submetidas à Coordenadoria de Informática.
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O serviço de manutenção de rede lógica tem natureza comum, nos termos do parágrafo
único do art.I', da Lei l0.520. de 2002. Os padrões de desempenho e qualidade
aplicáveis ao obleto deste termo de referência estão objetivamente definidos no item 6
deste documento por meio de especificações usuais no mercado. Cumpre ressaltar que o
serviço de manutenção de rede lógica tem natureza contínua, uma vez que a
infraestrutura de instalações para transmissão do sinal de rede e Internet deve estar
ampla e ininterruptamente disponível a todos os usuáríos de informática da Câmara
Municipal de Belo Horizonte para que desenvolvam suas atividades no cotidiano de
trabalho.

)8;1989B.t..?5-CLASSIFICAÇÃO
Trata-se de:
(X) Serviço.
Com as seguintes características:
comum. continuado, sem mão de obra exclusiva.

) Obrar
Justificativa para a opção acima:
Os padrões de desempenho e qualidade do serviço foram definidos objetivamente por meio de
especificações usualmente adotadas no mercado. Além disso, trata-se de um serviço que deve ser
executada de forma contínua dada a necessidade de atender de forma permanente o
funcionamento das atividades finalístíca da CMBH, sua interrupção poderia comprometer o
cumprimento da missão ínstitucionall contudo não há necessidade de alocução de máo de obra
exclusiva paratanto.

6 - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA D0 0BJETO (contemp:ar, entre outros
requisitos, as condições gerais e específicas de execução, aceitação,
possibilidade de subcontratação com suas condições e limites e existência
de garantia)
6.1.0BJETO

Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção da rede lógica da Câmara
Municipal de Belo Horizonte - CMBH. composto por cabos de par trançado (UTP) e cabos de fibra
óptica com respectivos conectores e conversores, tomadas e demais acessórios de instalação.

©
6.2. DEFINIÇÕES

No âmbito deste termo de referência, consideram-se as seguintes definições
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6.2.1.ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas.

6.2.2. ANUI - American National Standards l nstitute

6.2.3.ART Anotação de Responsabilidade Técnica

6.2.4. as built
do serviço.

documento de prometo atualizado com as alterações realizadas durante a

6.2.5.CREA Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e Agronomia

6.2.6. Desinstalaçáo de ponto de rede - Retirada de um ponto de cabeamento visando a
desobstrução de dutos e bandejas de passagem. ou reforma de ambientes.

6.2.7. Horário padrão da CMBH -- horário padrão é aquele compreendido entre 7 e 19 horas de
segunda a sexta-feira das dias úteis à CMBH.

6.2.8. IEC - International Electrotechnical Commision

6.2.9. Inspeçáo de cabo de fibra ética - serviço de análise e identificação de avarias em cabos de
fibra ética multímodo já instalados na CMBH, incluindo o fornecimento e a utilização de todo
equipamento necessário para tanto, com vistas a identificar avarias ou fornecer informações
diversas sobre o cabo, mediante apresentação de relatórios, conforme solicitação da contratante.

6.2.10. Instalação de cabo de fibra óptica -- compreende a instalação e o fornecimento de cabos.
pig tails, terminadores ópticos, conectores, dutos, calhas, j-hooks, canaletas e esteiras necessários
à passagem da fibra, realização de fusões de fibra ética, enfim. tudo que for necessário para a
transmissão de dados via fibra ética entre os racks instalados nas dependências da CMBH,
envolvidos na instalação do cabo. Toda a instalação deverá ter os cabos identificados. testados e
certificados.

6.2.11. Instalação de mini DIO - consiste na instalação dentre de rack e fornecimento de mini
distribuidores internos éticos. contemplando ancoragem do cabo de fibra, fusão de até 4 (quatro)
fibras éticas, fornecimento de pig tails, patch cords éticos, conectores e acessórios necessários à
fixação do DIO no rack.

6.2.12. Instalação de pontos de rede - é a retirada e a recolocação do forro, a instalação, aparente
ou embutida, de dutos, calhas, j-hooks, canaletas, postes, ou esteiras, necessários à passagem
dos cabos, a instalação de caixas para colocação de tomadas. a passagem de cabos UTP na
infraestrutura, o fornecimento e a instalação de patch panel carregado e conectores fêmea RJ-45.
tomadas, conectorizaçáo, a identificação da instalação. os testes de certificação dos pontos, com o
fornecimento de todo o material necessário, incluindo dois patch cords montados em fábrica, sendo
um interligando o ponto de cabeamento ao equipamento do usuário e outro interligando o switch
dentro do rack, habílitando o ponto instalado.

@

6.2.13. Instalação de rack -- consiste na instalação e fornecimento de um rack de piso de 1 9
U's, incluindo todos os acessórios necessários para tanto.

e 44

6.2.14. ISO International Standard Organization

6.2.15. Limpeza de rack limpeza e aspiração dos equipamentos instalados nos racks. inclulndo,
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a retirada e reinstalação de todos os patch corda
e a substituição de etiquetas se necessário

observando-se a carreta organízaçãa

6.2.16. Manutenção de rede lógica -- compreende os serviços de instalação. desinstalação e
remanejamento de pontos de rede lógica. instalação. reparo e inspeção de cabo de fibra ética.
fusão de fibra ética, instalação e limpeza de rack e instalação de mini DIO.

6.2.17. NBR - Norma Brasileira (ABNT NBR)

6.2.18. Ordem de compra -- documento escrito que a CMBH encaminhará à CONTRATADA
contendo a descrição detalhada do trabalho que será realizado.

6.2.1 9. Remanejamento de ponto de rede - é a movimentação de ponto de rede, com a retirada e
recolocação do forros retirada e instalação de canaletas, caixas de tomadas RJ45. adaptadores de
espelho e alterações de cordões de conexões em bastidores, não envolvendo o lançamento de
cabos

6.2.20. Reparo de cabo de fibra ética - consiste no restabelecimento do perfeito funcionamento de
um cabo de fibra ética já instalado na CMBH. incluindo para tanto o fornecimento de todo o material
e mão de obra necessários. tais como, fusões. caixas de emenda ética. substituições de partes do
cabo, certificações, etc.

6.2.21 . TIWEIA Telecommunications Industry Association / Electroníc Industries Association

6.2.22.UTP Unshielded Twisted Paír (cabo par trançado não blindado)

6.3.ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

6.3.1. Os serviços serão executados sob demanda, limitados à quantidade estipulada neste termo
de referência. Após a celebração de contrato. à medida que surgirem necessidades. as ordens de
compra serão encaminhadas para a CONTRATADA. que receberá Q pagamento pelo trabalho
efetivamente executado no mês, conforme os preços unitários contratados.

6.3.2. Por se tratar de estimativas, as quantidades previstas neste Termo de Referência para cada
item não constituem, em hipótese alguma, compromissos futuros para a CMBH. razão pela qual
não poderão ser exigidas nem consideradas para pagamento mínimo, podendo sofrer alterações
de acordo com as necessidades da CMBH. observadas as disposições legais cabíveis.

6.4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO MATERIAL

6.4.1. O material de rede cabos UTP. patch panels, tomadas RJ45 fêmea, patch cords e
acessórios. fibra óptica. distribuidores e terminadores ópticos. conversores. conectores, etc. a
serem aplicados na execução do serviço deverão ser novos, de primeira utilização. e estarem em
fase normal de fabricação. ou seja. que não saíram de linha de produção do fabricante.

6.4.2. Todo o material de rede deverá ser do mesmo fabricante ou ter homologação comprovada
entre si.gfqrW,lcqmpatíveis com os materiais existentes na CMBH. que sáo da marca Furukawa.

zabàih. Sa'ti\QST
Prociili&dcafà$GéVàl

OAS/NB'



188f'«a

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

TERMO DE REFERÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS

6.4.3. Os patch panels deverão atender à seguinte especificação mínima:

6.4.3.1 . possuir certificação UL ou ETL Listedl

6.4.3.2. o produto deve cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não
agridam ao meio ambiente. conforme a norma RoHSI

6.4.3.3. possuir certificação de canal por laboratório de terceira parte ETL

6.4.3.4. painel frontal em termoplástico de alto impacto. náo propagante a chama que atendatjâ-
norma UL 94 V-0 (flamabilidade), com porta etiquetas de identificação em acrílico para proteçáol

6.4.3.5. apresentar largura de 19'', altura de IU (44,45mm) e 48 portas carregadas. Procurai

6.4.3.6. ser disponibilizado com 48 conectores RJ-45 fêmea na parte frontal, estes devem.,spK;
fixados a circuitos impressos (para proporcionar melhor performance elétrica)l ./l63:1.

6.4.3.7. possuir identificação do fabricante no corpo do produto; / ' \"vvi L

6.4.3.8. possuir local para aplicação de ícones de identificação(para codificação)l ! u

6.4.3.9. fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha)l \A..w

6.4.3.10. Ser fornecido com guia traseiro perfurado, em material termoplástico de alto impacto, nãB
propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade) com possibilidade fixação
individual dos cabos. proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montageml

6.4.3.1 1. ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração) e
guia de cabos de extendido para passagem de 48 cabos UTPI

6.4.3.12. suportar ciclos de inserção igual ou superior a 200 (duzentas) vezes em terminações l lO

6.4.3.13. suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e
cinquenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJI ll

6.4.3.14. fornecido com instrução de montagem na língua portuguesas

6.4.3.1 5. exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 categoria 61

6.4.3.16. compatível com as terminações T568A e T568B. segundo a norma ANSI/TIA/EIA-568-

zabelia n
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6.4.3.1 7. Os conectores fêmea RJ-45 do pacth panels devem possuir as seguintes características:
6.4.3.1 7. 1 .atender a ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 61
6.4.3.17.2.possuir vias de cantata produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 pm de
n íquel e 1 .27 pm de ouros
6.4.3.17.3.possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteçáo
contra oxidação, permitindo inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWGI
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6.4.4.0s patch cords deverão atender à seguinte especificação mínima:

6.4.4.1.patch corda serão utilizados para interligação entre a
trabalho" ou para manobra na sala de sewidoresl

'tom o de

l
Í6.4.4.2. possuir certificação UL ou ETL Listed;

XK /

\!Gk. u-= L}CITAÇOES &:/
6.4.4.4. deve ter duas certificaçóes ANATEL conforme regulamento da i;iil:iiãÊlllill;lliÉ$Pf

6.4.4.3. possuir certificação ETL Verifiedl

6.4.4.5. deve cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que náo agridam ao
meio ambiente conforme a norma RoHSI

6.4.4.6. deve possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de terceira parte ETL

6.4.4.7. deverão ser montados e testados em fábrica, com garantia de performances

6.4.4.8. deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/UTP Categoria 6 (Unshielded Twisted
Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível. multifilar. isolamento em
poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama. conectorizados à RJ-45 macho
Categoria 6 nas duas extremidades. estes conectores (RJ-45 macho). devem atender às
especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6, ter corpo em material
termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0
(flamabilidade). possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 pm
de níquel e 1,27 }lm de ouro, para a proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de
vinculação elétrica com as veias do cabal

6.4.4.9. deve possuir classe de flamabilidade no mínimo CMI

6.4.4.10. o cabo utilizado deve apresentar Certificação ETL em
ÂNSIA'IA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6 (stranded cable);

confomidade com a norma

6.4.4.11. deve possuir capa protetora (boot) do mesmo dimensionar do RJ-45 plug e proteção à
lingueta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em
movimentos na conexão bem como proteger o pino de destravamento dos conectores contra
enroscamentos e quebrasl

6.4.4.12. exceder as características elétrícas contidas na norma ÂNSIA'IA/EIA-568-C.2 Categoria 6

6.4.5.0s cabos UTP's deverão atender à seguinte especificação mínima

6.4.5.1. possuir certificado de performance elétrica (Veriüled) pela UL. ou. .ETL. conforme
especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6 e ISO/IEC 11801 bem como
certificado para flamabilidade (UL listed ou ETL listed) CM.conforme UL;

6.4.5.2. deverá possuir certificação ANATEL impressas na capa

6.4.5.3. deve cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que nãQ agrid::=.31J . .
l/z#l r
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meio ambiente conforme a norma RoHSI
zabel

Prociii$doJ
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@jçÀMnta
4s4«3a6.4.5.4. possuir certificação de canal por laboratório de terceira parte ETL ou ULI

6.4.5.5. possuir impresso na capa externa nome do fabricante e marca do produto

6 4.5.6 ser composto por condutores de cobre sólidos capa externa em pvc não propagantel#il=jãFmj;;G)!chamam /U?f.X.,. :.c;goh

J6.4.5.7. deve atender ao código de cores especificado abaixo:
6.4.5.7.1 . par 1 : azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor brancos
6.4.5.7.2. par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor brancos
6.4.5.7.3. par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor branco;
6.4.5.7.4. par 4: marram-branco, com uma faixa marram (strlpe) no condutor brancos

\

6.4.5.8. atender as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 6i

6.4.5.9. deverá ser apresentado através de catálogos, testes das principais características elétricas
em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de atenuação (dB/100m). NEXT (dB).
PSNEXT(dB), RL(dB). ACR(dB), para frequências de 100. 200. e 250mhz;

6.4.6. As tomadas RJ45 fêmeas categoria 6 deverão atender à seguinte especificação mínima

6.4.6.1 . possuir Certificação UL ou ETL Lísted

6.4.6.2. possuir Certificação ETL Verifiedl

6.4.6.3. possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL

6.4.6.4. ter corpo em material termoplástico de alto impacto náo propagante à chama que atenda a
norma UL 94 V-0 (flamabilidade);

6.4.6.5. possuir protetores 1101DC traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal (dust
mover) removível e articulada com local para inserção. (na própria tampa), do Ícone de
identificaçãol

6,4.6.6. possuir vias de cantata produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 pm de
níquel e 1 ,27 pm de ouros

6.4.6.7. o keystone deve ser compatível para as terminações T568A e T568B.
ANSlaIA/EIA-568-C.2;

segundo a
©

6.4.6.8. possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteçáo contra
oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWGI

6.4.6.9. deverá possibilitar a crimpagem dos 8 condutores ao mesmo tempo proporcionando deste
modo uma conectorização homogénea.

6.4.6.10. suportar ciclos de inserção. na parte frontal. igual ou superior a 750 (setecentas e
cinquenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJI l
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''r 6.4.6.11. suportar ciclos de inserção. igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações
llOIDC;

6.4.6.12. identificação da Categoria gravada na parte frontal do conectorl

6.4.6.1 3. exceder as características elétricas contidas na norma ÂNSIA'IA/EIA-568-C.2 Categoria 61

6.4.6.14. o produto deve cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não
agradam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS.

L

6.4.7. Os cabos de fibra ética deverão atender à seguinte especificação mínima:

6.4.7.1. deverão ser multimodos de índice gradual, 50/125 pm melhorada para suportar até lO
Gbpsl
6.4.7.2. deverão possuir. no mínimo. 2 pares de fibras

6.4.7.3. possuírem fibras com buffer de 900 pm, envoltas em fios de aramidal

6.4.7.4. terem capa externa em material termoplástico não propagante à chamam

6.4.7.5. serem revestidos com polímero especial, avançado, impermeável e resistente a raios UV;

6.4.7.6. serem totalmente dielétricosl

6.4.7.7. serem flexíveis, construção tipo 'Tight" de 900 }im e diâmetro reduzídol

6.4.7.8. possuírem certificação para flamabilidade (UL Lísted) impressa na capa externa

6.4.8. Os cordões ópticos deverão atender à seguinte especificação mínima:

6.4.8.1. deverão ser multímodos de 50/125 pm de diâmetro de fibra para suportar até 10 Gigabits
Ethernet. duplex. de 1.5 metros de comprimento. com perda de inserção máxima de 0,5 dB e
perda de retorno máxima de -20 dB para 850/1300 nm, com tampa de proteção para os
conectoresl

6.4.8.2. quanto às terminações, poderão ser solicitados dois tipos de cordões, a saber. tipo-l com
terminações SC e LC. e bpa-2 com terminações LC e LCI ambos os tipos deverão possuir todas as
terminações com polimento SPC;

6.4.8.3. deverão, necessariamente. ser conectorizados, testados e certificados em fábrica
indicando perdas de inserção. Náo serão aceitas cordões montados em campal

6.4.8.4. deverão possuir, preferencialmente, cor laranja, que é o padrão de cor utilizado pela
CMBH;

6.4.8.5.0 fabricante deverá oferecer uma garantia do produto por. no mínimo, 15 (quinze) anos
contra defeito defabricaçáol

êU; êbÃtàÜ&)JTW.ICM 552
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6.4.8.6. estarem em confom)idade com a Diretiva Europeia RoHSI

6.4.8.7. deverão suportar pelo menos 500 ciclos de inserção e tração de até 400N

6.4.9. Os mini DIO's deverão atender à seguinte especificação mínima:

6.4.9.1 permitir a realização da terminação de cabos éticos por conectorização ou emendas por
fusão;.,!«

6.4.9.2. terem capacidade para acomodar até 12 (doze) emendas e adaptadores tipo SCI l /a;7'\k''7/ Xp-'

6.4.9.3. terem a possibilidade instalação em rack de 1 9" de ambiente internos l:.\àilÇàqlíi#KÍlólgí/c/ss2

6.4.9.4. aceitarem fibra tipo multimodo de até 14 mm de diâmetros Pr'(n:f$qãgjjgjgcrjunta

6.4.9.5. serem confeccionados em em PC/ABS (Policarbonato / Acrilonítrilo - Butadieno- Estireno).
material termoplásticos

6.4.9.6. possuírem as dimensões aproximadas de 155 x 1 30 x 52mm; /(ÇglÊ;!;q;ggll$i\.
6.4.9.7. marcadereferência: Furukawaousimilar. / . '' 't

6.4. 1 0. os racks deverão atender à seguinte especificação m mima : \tl:Çail$$1ii$41%!!:fim!./
\Qe...c-z LictT4çnes ..cê

6.4.10.1. possuírem 44u de altura, 559 mm de largura, 670 mm de profundidade; ':igtg!!ÉbSiZ9);""

6.4.10.2. devem ter porta frontal em vidro de 5mm de espessura. temperado, com fecho com
chave;

6.4.10.3. possuírem estrutura em chapa de aço 1.5mm, monoblocol

6.4.10.4. terem planos de montagem com marcação em meio 'U" e
chapa de aço 1,5mml

6.4.10.5. possuírem fundo removfvel e bipartida na horizontal (a partir de 28 U's) em chapa de aço
0,75mml

6.4.10.6. devem ter teta removível em chapa de aço 0,75mm com aletas para ventilação e 4
(quatro) ventiladores instalados, possuindo chave liga/desliga e fusível. Laterais removíveis e
bipartidas na horizontal em chapa de aço 0,75mm com fecho com chaves

6.4.10.7. terem base soleira em chapa de aço 1.5mm. para acomodação de reserva técnica de
cabosl abeRura destacável no teta e na base para passagem de cabos na parte trazeira;

6.4.10.8. possuírem pés em rodas com travasl calha com pelo menos 8 (oito) tomadasl l (uma)
bandeja com 88 (oitenta e oito) mm de altura nas laterais e 400 (quatrocentos) mm.de
profundidade. a ser fixada nas laterais internas da rack;

6.4.10.9. toda a estrutura dos racks deverão ser revestida com pintura eletrostática a iP na cor

L

Ü
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regulagem na profundidade eme r
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6.4. 1 1 . Qualquer alteração em relação aos materiais citados nestàbiêjÍ$êêiãcééões estará sujeita à
prévia aprovação por parte da CMBH.

#

H

6.4.1 0.1 0. marca de referência: Triunfo ou similar.

6.4.12. O material adicional (buchas, abraçadeiras, parafusos, fitas adesivas, fitas isolantes.
rebites, pregos, etc.). necessário ao serviço de instalação integral do sistema e que não estiver
claramente especificado. será considerado como parte integrante do serviço e correrá por conta da
CONTRATADA.

6.5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO

6.5.1 .A instalação de cabos de fibra ética deverá ser feita preferencialmente pelo teta, acima do
forro. através de eletrocalhas4-hooks e a continuação, até os racks, através de canaletas plásticas
ou metal cas de mesma qualidade e padrão utilizado na CMBH. A fusão deverá ser feita em todas
as fibras disponíveis no cabo. Se a instalação do cabo estiver sendo feita com fins de. substituiç?o
de um cabo já existente, esse deverá ser'desinstalado.por completo, com vistas .à desobstrução
das vias de passagem de cabeamento lógico. Caso seja necessária a remoção .do forro do teta,
essa correrá integralmente por conta da'CONTRATADA. bem como sua recolocação. Após a
realização do serviço a CONTRATADA deverá proceder à limpeza do local, inclusive com a
remoção de detritos.' sobras de materiais e demais consumíveis utilizados.

6.5.2. A desinstalação de um cabo de fribra ética envolve a retirada de um segmento de até 300
(trezentos) metros de cabo de fibra ética multimodo com dois .pares de fibra. instaladoentre dois

racks. de acordo com as normas técnicas aplicáveis. O cabo deverá ser desconectado dos DIO's
ou de temiinadores ótícos e retirado através de dutos. bandejas ou suporte similar existente nas

bem como sua recolocação. Após a realização do serviço a CONTRATADA.deverá proceder .à
limpeza do local, inclusive com a remoção de detritos, sobras de materiais e demais consumlveis
utilizadosa

6.5.3. A instalação de cabos de rede deverão ser feitas preferencialmente pelo teta. acima do forro.
atravésde eletrocalhas/j-hooks e a continuação. até o equipamento...através de canaletas plásticas
postes ou totens (de mesma qualidade e padrão utilizado na CMBH) do teta ou piso at$ a estação
de trabalho. A distância do piso às tomadas de superfície deverá seguir. Q padrão aditado pela
CMBH, salvo exceçóes que deverão ser tratadas individualmente. Caso seja necessária a remoção
do forro do teta. essa correrá integralmente por conta da CONTRATADA. ..bem como. sua
recolocação. Após a realização do serviço a CONTRATADA deverá proceder à limpeza do local.
inclusive com a remoção de detritos. sobras de materiais e demais consumíveis utilizados.

D

6.5.4. Caso o remanejamento de ponto de rede demande material não utilizado na instalação
original, este deverá ser fornecido pela.CONTRATADA sem.ónus adicionais para a CMBH. como,
por exemplcE canalotas, postes. perfilados, etc. Caso a certificação do ponto apresente problemas,
a CONTRAI'ADA deverá aplicar solução adequada de forma a soluciona-los. Se forem
identificados falha ou defeito de algum material como cabos horizontai
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em consequência do remanejamento. o mesmo deverá ser substituído sem ónus para a CMBH.
Caso seja necessária a remoção do forro do teta, essa correrá integralmente por conta da
CONTRATADA. bem como sua recolocação. Após a realização do serviço a CONTRATADA
deverá proceder à limpeza do local, inclusive com a remoção de detritos, sobras de materiais e
demais consumíveis utilizados.

6.5.5. A desinstalação de um ponto de rede envolve a retirada de um segmento de até 90 (noventa)
metros de cabo metálico, e respectivas tomadas e acessórios, de acordo com as normas técnicas
aplicáveis. O cabo deverá ser desconectado da tomada e do painel de distribuição de forma a
permitir o reaproveítamento das tomadas RJ45. O cabo deverá ser retirado desde o ponto de
dados do usuário até o centro de cabeamento através de dutos. bandejas ou suporte similar
existente nas instalações prediais da CMBH. com a finalidade de desobstrução das mesmas. Toda
o material resultante da desínstalaçáo deve ser entregue ao servidor responsável pela fiscalização.
Caso seja necessária a remoção do forro do teta, essa correrá integralmente por conta da
CONTRATADA, bem como sua recolocação. Após a realização do serviço a CONTRATADA
deverá proceder à limpeza do local. inclusive com a remoção de detritos. sobras de materiais e
demais consum íveis utilizados.

6.5.6. Dentro da boa prática da engenharia. deverá a CONTRATADA observar na execu
trabalhos a aplicação das normas técnicas pertinentes. de maneira a assegurar a
integração e funcionamento do ambiente computacional da CMBH.

pu o Õ$hHR.ÂI 'r
#

6.5.7. Todo o serviço realizado pela CONTRATADA deverá observar os parâmetros.
instruções e procedimentos indicados nos manuais dos fabricantes.

'.'lni=FLLFI

cohA
rotinas.

6.5.8. Todos os elementos do cabeamento de rede de dados deverão ser identificados pela..'
CONTRATADA conforme estabelecido da norma ANUI EIA/TIA 606. A identificação será feita com
o uso de etiquetas resistentes à açáo do tempo/umidade com impressão por transferência térmica.

6.5.9. Os testes finais de certificação do cabeamento deverão ser realizados com equipamento
scanner de cabos para categoria 6, obedecendo ao padrão TIA 568-C.2. Deverá ser apresentado à
CMBH relatório com. no mínimo, os seguintes parâmetros: mapa de fios. comprimento, NEXT.
atenuação, power sum NEXT, perda de retorno e atraso de propagação.

6.5.10. Ao término da serviço executado pela CONTRATADA, a CMBH realizará as seguintes
ativiaaaes:
6.5.10.1.conferência da entrega da infraestrutura instalada, que consiste na identificação e
conferência de toda a infraestrutura instalada. com ênfase na integridade físicas
6.5.10.2.testes de instalação, que consistem na verificação do serviço de instalação, conferência
das características exigidas, integridade física. conexão à rede, aterramento, isolamento. etcl
6.5.10.3.testes de ativaçáo, que consistem na colocação da infraestrutura em funcionamento e
verificação de suas características funcionais, sistêmicas. de operação, de compatibilidade, etc.

©

6.6. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

6.6.1.Equipe Técnica

6.6.1.1 A CONTRATADA deverá possuir em seu quadro de pessoal equipe técnica composta no
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profissionais para realização dos serviços previstos neste termo de
referência: um responsável técnico com formação de nível superior em Engenharia Elétrica ou
Engenharia de Redes de Comunicaçãol um técnico com formação em cabeamento estruturados e
um ajudante.

6.6.1 .2. Se a CONTRATADA mudar o responsável técnico no decorrer da contratação, ela deverá
notificar imediatamente à Seção de Infraestrutura e Tecnologia da informação (SECITI).

6.6.1.3. Toda a mão-de-obra necessária à execução do objeto licitada será de responsabilidade
única e exclusiva da CONTRATADA, que deverá proporcionar corpo técnico devidamente
qualificado para tanto.

6.6.1 .4. Todos os empregados da CONTRATADA deverão portar identificação (Crachá) quando da
execução do serviço e utilizar os equipamentos de segurança exigidos por lei e pela boa prática da
engenharia.

6.6.1.5. Qualquer dano causado pela CONTRATADA ou seus prepostos. seja por imperlcia.
acidente ou negligência. deverá ser reparado de imediato, sob pena de aplicação das penalidades
previstas em contrato e em lei.

6.6.2. Ferramental

6.6.2.1 . A CONTRATADA deverá ter à sua disposição todo o ferramentas mínimo para execução de
todos os serviços previstos neste termo de referência.

6.6.2.2. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE. sempre que solicitado. certificada
de calibração válido. emitido pelo fabricante dos aparelhos de certificação utilizados nos serviços
prestados.

6.6.3. Horário do Serviço, Interrupções e Obras

6.6.3.1 . Para os itens 1, 2. 3 e 4 o serviço deverá ser prestado no horário padrão da CMBH, de 07
às 19 horas. Para os itens 5, 6. 7. 8 e 17 o serviço deverá ser prestado fora do horário padrão da
Câmara Municipal de Belo Horizonte, incluindo sábados. domingos e feriados. Para os itens 9. 10.
1 1. 12. 13. 14, 15 e 16 o serviço deverá ser prestado conforme a necessidade da CMBH. incluindo
sábados. domingos e feriados, mediante agendamento prévio. A escala de dias para prestação dos
serviços visa minimizar os possíveis efeitos dessas manutenções sobre o funcionamento da CMBH
e serão executados conforme agendamento prévio pela área gestora da contratação.

6.6.3.2. Instalações no sistema de cabeamento deverão. obrigatoriamentel.serem efetuadas de
forma a não afetar o funcionamento dos serviços já em operação na CMBH. garantindo-lhe a
disponibilidade dos recursos computacionais.
6.6.3.2.1. No caso de necessidade de interrupção de outros serviços ou equipamentos em
decorrência da instalação a ser efetuada. esta deverá estar devidamente planejada e ser acordada
previamente com a CMBH.

6.6.3.3. As obras civis necessárias à execução do objeto deverão ser executadas pela
ÇQNTRATADA, sem ónus para a CMBH. om horário a ser definido pela administração da CMBH, l /5

lla\anta
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devendo ser tomadas todas as providências no sentido de se reduzir ao máximo a interferên
ambiente de trabalho. \

6.6.4.1 . Todos os servíças serão executados com base na ordem de compra emitida CMBi)Ç%i@,EI Êxçll:lillli;/
será obrigatoriamente preenchida com, polo monos. a descrição do tipo de serviço. setorda oi);ã:gb.FJ(:jçlllé!»'
a quantidade de sewiços a serem executados.

6.6.4. Documentação do Serviço
0

6.6.4.2. Mensalmente. deverá ser elaborado um relatório contendo listagem de todos os serviços e
intervenções realizadas. sendo que para cada serviço deverá ser apresentado o relatório
individualizado do trabalho prestado juntamente com o relatório de certificação do ponto instalado.
6.6.4.2.1 . O relatório individualizado do serviço prestado deverá listar os itens verificados. serviços
executados e relação dos materiais utilizados, substituídos, reparados ou completados.

6.6.4.3. Também, mensalmente, a CONTRATADA deverá fornecer à CMBH atualização das
plantas da rede ("as built"), gerando arquivo de dados no formato pdf e dwg (AutoCAD), e da
Planilha de Administração, com o registro mínimo dos seguintes elementos: rackl setor envolvido
no serviçal patch cords; portas switchesl portas roteadores/gatewaysl patch panela/blocos.

6.6.4.4.Todos os relatórios emitidos pela CONTRATADA deverão ser assinados pelo responsável
técnico respectivo.

6.6.5. Modo de Execução do Serviço

6.6.5.1. O objeto contratado deverá ser executado mediante prévia solicitação da CMBH por meio
de ordem de serviço. em datas e prazos a serem acordados entre as partes, em cronograma
especifico

6.6.5.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar, durante toda a vigência do contrato, telefone de
cantata e-mail para o encaminhamento da ordem de serviço durante os dias úteis entre 7:00 e
19:00 horas.

6.6.6. Os pontos deverão ser entregues em perfeitas condições de operação, nas datas e nos
prazos a serem pactuados pela CMBH e pela CONTRATADA, salvo quando ocorrerem situações
excepcionais, devidamente comprovadas e formalmente aceitas pela CMBH.

e
6.6.7. Caso ocorra atraso na execução do objeto
aumentado na mesma proporção.

por culpa da CMBH. o prazo do cronograma será

6.6.8. Ao final da instalação de dutos. calhas. j-hooks e canaletas, o piso, teta ou parede afetados
deverão ser refeitos pela CONTRATADA, de modo a retornar à situação original. inclusive sob o
aspecto da limpeza.

6.6.9. Caso o material empregado nos serviços não corresponda ao definido neste termo de
referência, deverá a CONTRATADA providenciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado
da data de notificação expedida pela CMBH, a sua substituição visando ao atendimento das
especificações exigidas, sob pena de aplicação das sanções previstas no contrato e em lei.
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6.6.10. Requisitos do fornecimento da proposta comercial Sil3çx wCiênX ieiií:8: /

6.6.10.1. Os preços a serem cotados pela licitante para prestação d:ãEêlgi811i8ãlÉ=:tieverào levar em
consideração fornecimento de material de rede e de mão-de-obra. bem como todas as outras
despesas necessárias à execução do sewiço.

6.7. CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.7.1.Todos os semiços que forem executados em desacordo com as especificações técnicas,
assim como as falhas e/ou vícios de construção verificados e que sejam de responsabilidade da
CONTRATADA. deverão ser refeitos.

6.7.2. A eventual reprovação dos serviços em qualquer fase de sua execução náo implicará em
alteração automática dos prazos, nem eximirá a CONTRATADA do pagamento das multas
contratuais.

6.7.3. Os prazos de início de etapas de execução e de conclusão admitem prorrogaçáoLmantídas6./.3. us prazos ae InIcIo ae etapas ae execução e ae conclusão aaniiLenl píuiiugaç v. íil íiuuóD
as demais cláusulas do contrato. Um eventual pedido de prorrogação feito pela CONTRATADA
deverá ser justificado por escrito e previamente autorizado pela autoridade competente da CMBH.
e será admitido desde que ocorra algum dos seguintes motivos:

6.7.3.1. superveniência de fato excepcional ou imprevisível. estranho à vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condições de execução do contratos

6.7.3.2. alteração do projeto ou especificações feita pela CMBHI

6.7.3.3. interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse da CMBH:

6.7.3.4. aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, respeitando os limites
previstos em Lei;

6.7.3.5. impedimento de execução do contrato devido a fato causado ou a ato praticado por
terceiros, reconhecido pela CMBH em documento contemporâneo à sua ocorrências

6.7.3.6. omissão ou atraso de providências a cargo da CMBH, inclusive quanto aos pagamentos
previstos dos quais resultem. diretamento, impedimento au retardamento na execução do contrato.
sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

7 - LOCAL E HORÁRIO DA EXECUÇÃO DA OBRA OU DO SERVIÇO

Todos os serviços serão prestados no edifício sede da Câmara Municipal de Belo Horizonte.l caos os serviços serão preslaaos nQ eaITICIO sebe ua c'uiiiaió ivluiiiçipal ue oe-v nv-'av--'u,
localizado à Avenida dos Andradas, no 3100. bairro Santa Efigênia - Belo Horizonte - MG/ Brasil -
CEP:30260-900.

Em caso de mudança de endereço do edifício sede da CMBH, os serviços deverão ser prestados
no novo endereço.
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O horário de prestação dos serviços obedecerá às disposições do tópico 6.6.3 da especificação
completa do objeto deste termo de referência

8 - REGIME DE EXECUÇÃO

O regime de execução da obra ou do serviço será o seguinte: empreitada por preço unitário.

9 - PRAZO PARA INÍCIO E CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA OU DO
SERVIÇO

9.1 - Início da prestação da obra ou do serviço no seguinte prazo, a contar da emissão da Ordem
de Compra: deverão ser observados os prazos máximos para execução dos serviços. estipulados a
seguir. contados a partir da data de emissão de cada ordem de serviço feita pela CMBH:

9.1 .1 . instalação e remanejamento de até dez pontos de rede - 2 (dois) díasl

9.1 .2. instalação e remanejamento de onze a cinquenta pontos de rede - 7 (sete) dias;

9.1.3. instalação e remanejamento de cinquenta pontos ou mais -- lO (dez) dias;

9.1 .4. desinstalação de um ponto de rede - l (um) dia;

9. 1 .5. instalação de um cabo de fibra óptica - 2 (dois) diasl

9.1 .6. reparo de um cabo de fibra ética - 5 (cinco) horas;

9.1.7. inspeção de um cabo de fibra ética - 3 (três) horas;

9.1 .8. fusão de uma fibra ética - l (um) dias

9.1.9. instalação de um mini DIO - 2(dois) diasl

9.1.10. instalação de um rock - lO (dez) diasl

9.1.11. limpeza de um rack - 2(dois) dias

lkl

\

?o l
...}

0 4

9.2 - Conclusão da obra ou do serviço: até o término da vigência contratual.

10 - GARANTIA CONTRATUAL (refere-se à garantia do adimplemento e do
fiel cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, nos tempos do
art.56 da Leia.666/1993)
Exigência de garantia contratual? Não.

1 1 - DOCUMENTOS ADICIONAIS DE HABILITAÇÃO
( ) Nenhum
(X) Atestado de Capacidade Técnica
(X) Declaração de Disponibilidade de Pessoal
(X)Declaração de Disponibilidade de Equipamentos
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(X)Registro de Profissional
( )Registro de Empresa
( )Certidão de Falência/Recuperação Judicial
( )Análise de Índices Financeiros
( )Outro:

/ CC)iü n '='
\

\

Justificativa(s) e condições para o(s) documento(s) exigido(s)

As licitantes deverão apresentar a documentação abaixo discriminada para fins de comprovação de
capacidadetécnica.

Atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando que a empresa licitante (pessoa jurídica) executou, de forma satisfatória, serviços
com característica, vulto e complexidade compatíveis com a objeto da presente licitação, assim
entendido: prestação continuada de serviços técnicos de manutenção de rede lógica. com pelo
menos 90 (noventa) pontos. Este atestado tem como objetivo garantir que a empresa tem
experiência e que conseguirá prestar o serviço solicitado pela CMBH.

Declaração de disponibilidade de um Engenheiro eletricista ou Engenheiro de redes de
comunicação. A presença desse profissional é importante para fiscalizar e garantir a qualidade dos
serviços prestados pela empresa.

Declaração de disponibilidade de ferramental e equipamentos, documento que firma o
compromisso da empresa de disponibilizar prontamente à sua equipe de profissionais, sempre que
necessário e sem ónus adicional para a CMBH. durante todo o período de execução contratual, o
ferramental e os equipamentos descritos necessários para execução do serviço. que poderão ser
de sua propriedade ou subcontratados. Esta declaração garante que a empresa terá condições
técnicas de prestar os serviços adequadamente.

Comprovação de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - ÁREA da empresa
licitante. A comprovação de registro no conselho competente é uma garantia de que a empresa
tem autorização e competência para realizar o serviço solicitado.

12 - GESTORA / GESTOR DA CONTRATAÇÃO

A Gestora/ O Gestor será a titular/ o titular do seguinte setor: Seçáo de Infraestrutura de Tecnologia
da Informação

13 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

Designar Fiscal para esta contratação: chefe da Seçáo de Infraestrutura de Tecnologia da
Informação

14-VIGÊNCIADACONTRATAÇÃO
Início da vigência: A partir da assinatul.
exerc cicE no exercício da contratação.

q,
Duração da vigência: N' de meses: 12

Em caso de vigência superior a 12 meses, justificar a vantajosidade da contratação pelo período
solicitado:
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As obrigações da CMBH e da Contratada sãa aquelas estabelecidas na Minuta de Contrato/ContràtãçáÓ par No a de
Empenho e eventualmente na especificação completa do objeto constante deste Termo de Referência.
Os campos a seguir são de uso'interno da CMBH ã

0 4.liâzozo

Registra-se que, em caso de Registro de Preços, a vigência da ata será de 12 (doze) meses,
conforme minuta padrão de Ata de Registro de Preços. A vigência de que trata este campo se
refere à contratação.

15-POSSIBILIDADEDEPRORROGAÇÃO

Nos termos do art. 57 da Lei 8.666/1993. a presente contratação: Poderá ser prorrogada. por até
60 meses. por tratar-se de serviço de natureza continua.

16 - CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

As condições de pagamento são as previstas nos modelos de Minuta de Contrato / Contratação por
Nota de Empenho disponíveis no Portal da CMBH?

Registra-se que. caso as alterações constantes neste item conflitem com as condições
estabelecidas no edital e seus anexos, prevalecerá o texto indicado neste Termo de Referência.

17-FATURAMENTO

O faturamento será realizado: ao final da execução do serviço.
Observação:

18-PENALIDADES

As penalidades aplicáveis são as previstas na Portaria n' 16.707/2016, constantes nos modelos de
bdlnl!!e..de..ç901rgle / CQDtrBtawáo por Nata de EmpeObQ, disponíveis no Portal da CMBH?

Registra-se que. caso as alterações constantes neste item conflitem com as condições
estabelecidas no edital e seus anexos, prevalecerá o texto indicado neste Termo de Referência.

19-INFORMAÇOESCOMPLEMENTARES
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ÃNÊXõnMODEL0 DE PROPOSTA COMERCIAL"
ATENÇÃO:

PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM BRANCO
rad&'a
b. adjunta

Dados da Licitante

Razão social:

Nome fa ntasía :

CNPJ:

Inscrição estadual

Endereço:
CEP:

Telefone/fax:
E-mail:

Cantata:

Inscrição municipal

Dados do Objeto

Bem/Serviço l Medida l Qnt. l Preço UnitárioLote n9 l Item ng Preço Total

Instalação de novo ponto de rede, envolvendo
o lançamento de cabo UTP de até 30 metros l Unidade

de comprimento.

l 25 R$ 0,00

iiiita ação dé novo ponto de rede, envolvendo
o lançamento de cabo UTP maior que 30
metros até o comprimento máximo de 60

metros.

Instalação de novo ponto de rede envolvendo

Q lançamento de cabo UTP maior que 60
metros até o comprimento máximo de 90

metros.

2 Unidade 50 R$ 0,00

3 Unidade 30 KS O,OO

R$ 0,004 Remanejamento de ponto de rede existente. Unidade l 300

Instalação de novo ponto de rede, envolvendo
o lançamento de cabo UTP de até 30 metros
de comprimento (a ser realizada em dia em

que não há expediente na CMBH -- sábados,
domingos ou feriados).

5 Unidade 5 R$ 0,00

Instalação de novo ponto de rede. envolvendo

o lançamento de cabo UTP maior que 30
metros até o comprimento máximo de 60

metros (a ser realizada em dia em que não há

expediente na CMBH -- sábados, domingos ou
feriadosl

6 Unidade 10 R$ 0,00

Instalação de novo ponto de rede envolvendo
o lançamento de cabo UTP maior que 60
metros até o comprimento máximo de 90

metros (a ser realizada em dia em que não há
expediente na CMBH -- sábados, domingos ou

feriados}.

7 Unidade 6 R$ 0,00

q
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Remanejamento de ponto de rede existente (a
serrealizadaemdiaemquenãohá l .. . . .

expediente na CMBH - sábados. domingos ou l Unidade
feriados).

8 R$ 0,00

R$ 0,00

Unico

60

9
Desinstalação de ponto de rede (Êgyelá ser

jrealizado em dia em que não há expediente nal Unidade

CMBH -- sábados, domingos ou feriados}

100

Instalação de cabo de fibra ótica(29dÊÓ ser
realizada em dia em que não há expediente nal Unidade

CMBH -- sábados, domingos ou feriados).

10 2 R$ 0,00

11
Reparo de cabo de fibra ótica jnoderá ser

realizado em dia em que não há expediente nal Unidade
CMBH -- sábados, domingos ou feriados)

8 R$ 0,00

12
Inspeção de cabo de fibra ótica (29dÊlá ser

realizado em dia em que não há expediente nal Unidade
CMBH -- sábados, domingos ou feriados)

8 R$ 0,00

13
Fusão de fibra ótica(ÊQdglá ser realizada em

dia em que não há expediente na CMBH -
sábados, domingos ou feriados)

Unidade 16 R$ 0,00

Desinstalação de cabo de fibra ética (29dslá.

ser realizado em dia em que não há

expediente na CMBH -- sábados, domingos ou
feriados

14 Unidade 9 R$ 0,00

15
Instalação de mini DIO (ÊgdÊlá ser realizado

em dia em que não há expediente na CMBH -- l Unidade

sábados, domingos ou feriados)

14 R$ 0,00

Instalação de rack l29dÊrá ser realizado em

dia em que não há expediente na CMBH - l Unidade
sábados, domingos ou feriados)

16

17

3

8

R$ 0,00

Limpeza de rack de 42 U's (a ser realizada em

dia em que não há expediente na CMBH -- l Unidade
sábados, domingos ou feriados)

R$ 0,00

R$ 0,00TOTALGLOBAL

Declarações

A presente proposta comercial está de acordo com todas as condições do Anexo Termo de Referência do Edital

A validade desta proposta é de 60 dias

!eai$!gçõa vigente paralicitar ou contratar com a Administração Pública."
Local

@

Data

f
o,ãN

ita

Nome e assinatura do representante legal da licitante

<



195v'4a

& CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORI

ANEXOESPECÍFICO
REGRASDOMODODEDISPUTA

ABERTO

1.1 - No modo de disputa aberto, as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,

com prorrogações.

1.2 - A etapa de envio de lances na sessão pública durará lO (dez) minutos e, após isso,

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos

2 (dois) minutos.

1.2.1 - A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o

subitem 1 .2, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver

lances enviados nesse período de prorrogação. inclusive quando se tratar de lances

intermediários.

1.2.2 - Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos subitens

1 .2 e 1 .2.1 , a etapa de lances será encerrada automaticamente.

1 .2.3 - Encerrada a etapa de lances, sem prorrogação automática pelo sistema, nos

termos do disposto no subitem 1.2.2, o(a) PREGOEIRO(A) poderá, assessorado

pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da

consecução do melhor preço.

1.3 - O intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir

a melhor oferta será definido na "folha de apresentação" do edital.

50.> pd"'" ''BTS', ""''

Q
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IDISPOSIÇOES GERAIS

1.1 - Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em

campo próprio do sistema eletrõnico, relativo à declaração de que cumpre os requisitos

estabelecidos no artigo 3' da Lei Complementar Federal Ro 123/2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus ans. 42 a 49.

1 .1 .1 - Em relação aos itens exclusivos para participação de microempresas (ME's) e

empresas de pequeno porte (EPP's). a assinalação do campo "não" impedirá o

prosseguimento no certame.

1.1.2 - Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o

efeito de a licitante não ter direito ao tratamento diferenciado..p.revista) na Lei
,<'Ç\B. iv! u/V/=x

Complementar Federal Ro 123/2006, mesmo que seja microerv'B$êã(»gj#1líõpa de
/(. )'Pni8 'h ÂtR=;.1= . . Ç-'" '\

pequeno porte. / ' \"vvl u J?fllltr''!AL' \

1 U 'q{ l iqi\ z.uz.u i.

2 CRITÉRIO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

2.1 - Em relação aos itens ou grupos de itens não exclusivos a micr81áhjpliQ;ie(iÍ;#ÜE's) e

empresas de pequeno porte (EPP's), uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema

identificará as licitantes assim qualificadas, procedendo à comparação de seus valores

com os valores da primeira classificada, se esta não se enquadrar no tratamento

diferenciado, assim como das demais classificadas, quando for o caso, para o fim de

aplicar-se o disposto nos ares. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n' 123/2006 (empate

ll\#Lv /.

2.2- Nessas condições, caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por

empresa de maior porte. as propostas de empresas qualificadas como ME's ou EPP's que

se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de

menor preço válido serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

$
$

$
&

2.3 - A melhor classificada dentre as ME's ou EPP's, nos termos do subitem anterior,

terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor

M.. $àa' .Q
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rimeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,

contados após a comunicação automática para tanto.

2.3.1 - Caso a licitante qualificada como ME ou EPP melhor classificada desista ou

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes

assim qualificadas que se encontrarem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na

ordem de classificação, para o exercício do m$1?1$111Êd:itflt?gjglprazo estabelecido no/qN' COFqFERE '3)
subitem anterior. /a'cc>i# n '-'

3.1 - Os itens ou grupo de itens reservados à participação diva de ME ou EPP. como

cotas, nos termos do incisa 111 do art. 48 da Lei Complementar Federal n' 123/2006 se

submetem às regras previstas neste item, para fins de julgamento da melhor proposta.

ll;VllVH=Eb

i

7b 4
,70S.'''.@!.

3 COTA RESERmDA mRA ME OU EPP

®

3.2 - Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser

adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, às licitantes

remanescentes da cota principal, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado.

3.3 - Não havendo vencedor para a cota principal. esta poderá ser adjudicada ao

vencedor da cota reservada, ou, diante de sua recusa, às licitantes remanescentes da

cota reservada, desde que pratiquem o preço do vencedor da cota reservada.

3.4 - Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal. será considerado o

menor preço unitário, dentre as cotas, para o cálculo do valor final de ambas as cotas.

3.5 - Nas licitações por Sistema de Registro de Preços ou por entregas parceladas, será

dada prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos

em que a cota reservada seja inadequada para atender às quantidades ou condições do

pedido, conforme justificativa do gestor do contrato.

4HABILITAÇAO

4.1 - As ME's e EPP's

a iabilitaçãe, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e
sob pena de ínabilitação.trabalhista

q.3



©
ressalvados aqueles documentos cuja emissão pela internet dep

da licitante ou aqueles documentos constantes do SUCAF ou SICAF, caso em qlp:piççêS..:
«Çi.b iviu/VZnb

consultados pelo(a) PREGOEIRO(A). idgxCONF.áREa%h
0'COM Ó ÓÜÍêiÉALK \

4.2 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabaihisif nãcbipf?l$!f:biÍi-)

que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeriq.ZB$t$$1ilêl%l$?àl:?y

declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do (ài@lin . nrxçllllllg3/
' ''':K=g:o Fnç:ü49>""

4.2.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal e

trabalhista, entregues por ME ou EPP, será assegurado à licitante o prazo de 5

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou a

EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério

do(a) PREGOEIRO(A). para a regularização.

A.

HOPiZQE
Proc&rad

6

andam apenas d(i
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4.2.1.1 - A comprovação de que trata o subitem 4.2.1 deste anexo deverá ser

feita por documento a ser entregue na Seção de Apoio a Licitações da CMBH,

na Avenida dos Andradas, n' 3.100, sala A-121, Bairro Santa Efigênia, Belo

Horizonte, Minas Gerais, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis, ou

então, pelo e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br.
©

4.2.1.2 - O documento deverá ser entregue em original ou por documento

autenticado por cartório, meio eletrõnico ou pela Secretaria da CPL, sem

prejuízo daqueles documentos cuja emissão pela internet dependam apenas

do CNPJ da licitante ou daqueles que possam ser verificados junto ao SUCAF

ou SICAF, casos em que serão consultados pelo PREGOEIRO(a).

4.2.2 - A prorrogação do prazo para a regularização da documentação fiscal ou

trabalhista dependerá de requerimento tempestivo da licítante, devidamente

fundamentado, dirigido ao(à) PREGOEIRO(A), através do e-mail

cpl©>cmbh .ma :aov.br.

4.2.2.1 - Para fins do subitem 4.2.2 supra, entende-se por "tempestivo" o

requerimento apresentado dentro dos 5 (cinco) dias úteis inicialmente

concedidos, na mesma forma prevista no subitem 4.2.1 .1 deste anexo.

4.2.3 - A não regularização da documentação fiscal ou trabalhista no prazo previsto

implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas

na Lei Federal n' 8.666/1993 e da multa indicada no edital, sendo facultado ao(à)

@
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unia

convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação,

ou submeter o processo ao(a) Presidente da CMBH para revogação do certame.

4.3 - Para os fins do subirem 4.2.1 deste anexo, entende-se que a empresa foi

declarada vencedora do certame no momento imediatamente posterior à fase de

habilitação.

83PREGOEIR0(A)

4.4 - Nos itens não exclusivos a ME's e EPP's, em havendo habilitação, haverá nova

verificação pelo(a) PREGOEIRO(A) através do sistema de eventual ocorrência do empate

acto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal n' 123/2006, seguindo-se

a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

5CONSIDERAÇÕESFINAIS

5.1 - Todas as previsões contidas neste anexo para a MICROEMPRESA (ME) e

EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) se aplicam também aos entes a elas

equiparados, nos termos da legislação vigente.

5.2 - Serão destinadas à participação exclusiva de ME's e EPP's as licitações com itens

de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), salvo disposição

contrária na "folha de apresentação'' do edital.

«,ugc. s. n.d'lg'",
CM - 621

Prudente da Comissão
Permanente de Llcltaçàa

6

$
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1 - As licitantes deverão anexar ao sistema juntamente com os demais documentos

previstos no item 9 do "corpo do edital padrão", os seguintes documentos

complementares de habilitação, relativos à QUALIFICAÇÃO TECNICA:

a)- Registro ou inscrição da licitante no CREA (Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia) em plena validadel

b)- l (um) atestado de capacidade técnica, contendo as características e

informações a seguir enumeradas:

b.l)- emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo a

identificação destas

b.2)- expedido em nome da licitante e contendo o CNPJ destas

b.3)- indicar que a licitante exerce ou já exerceu a seguinte atividade:

prestação continuada de serviços técnicos de manutenção de rede lógica,

com pelo menos 90 (noventa) pontos;

c)- declaração de disponibilidade de pessoal técnico adequado para a
realização dos serviços, conforme modelo constante do ANEXO ''MODELO DE

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO" do edital. Tal

declaração deverá indicar a disponibilidade de, no mínimo, os seguintes

profissionais: um engenheiro eletricista ou um engenheiro de redes de

comunicaçaol

$
d)- declaração de disponibilidade de ferramental e equipamentos

adequados para a realização dos serviços, conforme modelo constante do

ANEXO "MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE

Q
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FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS" do edital. Tal declaração deverá indicar o

compromisso da empresa de disponibilizar prontamente à sua equipe de

profissionais, sempre que necessário e sem ânus adicional para a CMBH,

durante todo o período de execução contratual, o ferramental e os
equipamentos descritos necessários para execução do serviço, que poderão

ser de sua propriedade ou subcontratados.



©
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#'

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO

A empresa , inscrita no CNPJ

sob o n' , por intermédio de seu

representante legal, o (a) Sr. (a) ,

portador do documento de identidade n' e do

CPF n' , DECLARA, sob pena de

responsabilização, nos termos da lei, a disponibilidade de pessoal

técnico adequado para a prestação dos serviços referentes ao PREGÃO

ELETRONICO N' 17/2020 sendo, no mínimo, um engenheiro eletricista ou

um engenheiro de redes de comunicação.

Belo Horizonte. de de 2020

Nome e assinatura de representante legal da licitante
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ANEXO
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE FERRAMENTAL E

EQUIPAMENTOS-

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE FERRAMENTAL E
EQUIPAMENTOS

ajunta
8

A empresa , inscrita no CNPJ sob o

n' , por intermédio de seu representante

legal, o (a) Sr. (a) , portador do documento

de identidade n' e do CPF n'
DECLARA, sob pena de responsabilização,

nos termos da lei, a disponibilidade do ferramental e equipamentos

necessários para a prestação dos serviços referentes ao PREGÃO

ELETRONICO N' 17/2020 assumindo o compromisso de disponibiliza-los

prontamente à sua equipe de profissionais, sempre que necessário e sem ânus

adicional para CMBH, durante todo o período de execução contratual.

Belo Horizonte. de de 2020

Nome e assinatura de representante legal da licitante

Q
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1--ETAPA DE LANCES:

1.1 -- 0s lances deverão ser ofertados pelo valor unitárjQ dç çgdp item

isolado ou componente do grupo de itens, conforme definido no ANEXO

"TERMO DE REFERÊNCIA" e no item 8 deste edital.

2 - CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

2.1 -- Para o julgamento das propostas, o(a) PREGOEIRO(A) levará em

consideração o MENOR PREÇO 0U O MAIOR DESCONTO, conforme

definido na "folha de apresentação" deste instrumento, OFERTADO PARA

A INTEGRA DO ITEM ISOLADO 0U DO GRUPO DE ITENS, conforme

definido no ANEXO "TERMO DE REFERENCIA", desde que atendidas todq$.

as demais especificações do edital e de seus anexos, não sendo acçjjEãÊjilaRj::lijjBb..

propostas que estiverem em desacordo. /OCOM O nç'!G{NALK

3 - ATA OE REGISTRO DE PREÇOS: \\.IÊ=$B"paãlg:51?:

3.1 - Homologado o resultado da licitação, a CMBH convocará a lici+lÍ#tçfiyçiilgl$)''

vencedora de cada item/grupo de itens para assinar a ata de registro de

preços, sob pena de decair o direito a ter os seus preços registrados e de Ihe

serem aplicadas as penalidades legais cabíveis.

3.1.1 - Caso a vencedora do certame deixe de assinar a ata após a

convocação pela CMBH, poderão ser aplicadas as penalidades previstas

no edital, sem prejuízo de outras comínações legais pertinentes.

3.2 - Se a licitante vencedora de cada item/grupo de itens deixar de assinar a

ata de registro de preços, o(a) PREGOEIRO(A) poderá examinar as propostas

subsequentes e a habilitação das licitantes, segundo a ordem de classificação,

até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, devendo, ainda,

promover negociação de preços com os autores dessas propostas

subsequentes.

ÊR 202a0

ç»q
5'o \
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II'nB. ata de registro de preços, que se:rá celebrada de acordo com a minuta

ANEXO "MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS" do

edital, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,

não podendo serprorrogada.

3.4 - O gestor da ata de registro de preços será o indicado no ANEXO

"TERMO DE REFERÊNCIA" do edital, o qual será também o fiscal do registro

de preços, a quem caberá todos os atos relacionados ao controle e à
administração da ata, tudo nos termos fixados no ANEXO "MINUTA DE ATA

DE REGISTRO DE PREÇOS"

3.5 - O registro de preços poderá ser cancelado nos termos fixados no ANEXO

"MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS"

3.6 - Aplicam-se à assinatura da ata de registro de preços todos os prazos e

penalidades estabelecidos no edital para a assinatura do contrato.

constante do

4-DOSCONTRATOS:

4.1 - Havendo demanda futura para a contratação de itens da ata de registro de

preços, a CMBH convocará o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO para firmar o

contrato, observadas as disposições contidas no edital.

4.2 - Os contratos decorrentes da ata de registro de preços somente poderão

ser firmados no prazo de validade desta.

4.3 - O gestor dos contratos eventualmente celebrados pela CMBH,

decorrentes da ata de registro de preços, será o indicado no ANEXO "TERMO

DE REFERÊNCIA" do edital, que será também o fiscal dos contratos.

4.3.1 - A gestão e a fiscalização supracitadas serão desenvolvidas com

o apoio dos responsáveis pelas áreas demandantes, os quais serão

corresponsáveis por esta gestão/fiscalização.

4.3.2 - Serão formalizadas tantas atas de registro de preços quanto se fizerem

necessárias para o registro de todos os itens constantes no termo de
referência, com a indicação do FORNECEDOR BENEFICIÁRIO, a descrição

do(s) item(ns). as respectivas quantidades, os

condições relacionadas à execução da ata.

e demais

#,. $ ''"«
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4.3.2.1 - Será incluído na ata. sob a forma de anexo, quando

cadastro de reserva das licitantes que aceitarem cotar os bens ou

serviços com preços iguais aos da licitante vencedora, na sequência de

classificação do certame.

20200

R

)rlsçlla Carolino C. S. Rodrigues
CM - 621

Presidente da Comissão

Permanente de Licitação

(l ©' W.'n6.J.,.M''»

.,,~''*',,«P«"''-
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Karma leda'ãóel

fabiana Hlranda Prestes
CU - 682
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ANEXOPADRÃO

MINUTADEATADEREGISTRODEPREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA

FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE

EMPRESA(S)PARAQ0 4

Ç «Ü'Á

ã

COMI$6ÀC} PE h4)ÜiãqI:Ê'J

ç;%Ç) HOÇ!!!bp''' - :

''"';ú='' A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, inscrita no CNPJ sob o no

17.316.563/0001-96, com sede nesta Capital. na Avenida dos Andradas, n' 3.100,

Bairro Santa Efigênia, aqui representada por seu (sua) Presidente, Vereador

(a) doravante designada CMBH, resolve registrar os preços da(s)

empresa(s) abaixo indicada(s), doravante designada(s) FORNECEDOR(ES)

BENEFICIÁRIO(S), como resultado da classificação das propostas comerciais

apresentadas no curso do PREGÃO NO / . observados as regras

do edital respectivo e os preceitos das Leis Federais n" l0.520/2002 e 8.666/1993.

mediante as condições aqui pactuadas

!TEivU GRUPO DE ITENS:

Empresa:
CNPJ Ro

Endereço: Rua

(. J: .©.
\b

.,n' ,Bairro Cidade

Representantelegal

IOBJETO

1.1 - A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais

contratações de empresa(s) para , conforme especificações
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constantes do ANEXO "TERMO DE REFERENCIA" do edital relativo ao PREGÃO

N' ....L proposta comercial apresentada pelo(s) FORNECEDOR(ES)

B E N E F IC IÁR10(S) . .,.r=-:;=:-......

1 .2 - Este instrumento não obriga a CMBH a contratar os itens nele registrado?$$1#l o onloiu:lti\
firmar contratações nas quantidades estimadas. r . , u.o ?""! o 4rqp z020

2.1 - Os preços registrados, com os seus respectivos quantitativos estimados, sBbÊ?ê$E!!b:;""'

constantes do ANEXO ll desta ata

B

2PREÇOSREGISTRADOS

2.2 - A especificação completa do objeto desta ata é aquela constante do ANEXO l.

3CADASTRODERESERVA

3.1 - A relação das empresas que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços

iguais ao da licitante vencedora do certame, quando houver. será anexada à presente

ata de registro de preços, constituindo-se em cadastro de reserva para o caso de

impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses legalmente

admissíveis.

3.2 - As empresas que integrarem o cadastro de reserva somente terão sua proposta e

sua documentação habilitatória analisadas quando houver necessidade de sua

contratação.

q
)

!'
4

b

4ADESÃOÀATADEREGISTRODEPREÇOS

4.1 Não será admitida a adesão a esta ata de registro de preços

5VIGÊNCIA

5.1 - A vigência desta ata será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua

assinatura, não podendo ser prorrogada.

5.2 - Os contratos decorrentes desta ata de registro de preços somente poderão ser

firmados durante o prazo de validade desta.

Q

5'0'2
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6 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O gerenciamento desta ata de registro de preços caberá ao gestor do contrato,

indicado no ANEXO 1, que será também o fiscal do registro de preços, a quem

compete avaliar o mercado periodicamente, promover as negociações necessárias ao

ajustamento dos preços, publicar as eventuais alterações de preços e publicar

trimestralmente os preços registrados.

6.2 - A CMBH não está obrigada a contratar o objeto licitado no montante registrado,

ficando a seu exclusivo critério a definição do momento e do quantitativo a ser
contratado.

6.3 - A CMBH poderá realizar nova licitação para a contratação de um ou mais

itens/grupo de itens registrados nesta ata. obedecida a legislação pertinente, hipótese

em que, quando o preço da nova contratação for igual ou superior ao preço aqui

registrado, o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO desta ata terá assegurado o direito à

contratação no preço registrado durante a sua vigência.

6.4 - Durante a vigência desta ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis,

exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas

na alínea "d", do inciso 11, do artigo 65, da Lei Federal n' 8.666/1993 (manutenção do

equilíbrio económico-financeiro) ou de redução dos preços praticados no mercado.

6.5 - Mesmo se comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d", do incisa ll,

do artigo 65, da Lei Federal n' 8.666/1 993, a CMBH, se julgar conveniente, poderá optar

por cancelar esta ata e promover outro processo licitatório.

\

©
6.6 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado e definidos os novos

preços máximos a serem pagos pela CMBH, o(s) FORNECEDOR(ES)

BENEFICIÁRIO(S) será(ão) convocado(s) pelo gestor da ata para negociação dos

preços aquiregistrados.

6.6.1 - O FORNECEDOR BENEFICIÁRIO que não aceitar reduzir seu preço ao

$# Ü \./+-
H .rlnF.nr)Ç\ U \Àn &l LÀr

1 04$$zuzu ] \ 'E:.A/ ]

valor praticado pelo mercado sejlá.J.berado do compromisso a

aplicação de penalidade. ll$içlili:i:EÊl%i '/r :c,-:-Ü'jvh ?\t5Íh/ o'CORA 0 ot

mêdo, semssu

&

5bs

©
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6.7 - Quando o preço de mercado se tornar superior ao preço registado e o
FORNECEDOR BENEFICIÁRIO não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador

poderá:

a)- liberar o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO do compromisso assumido, caso a

comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação de

penalidade se conülrmada a veracidade dos motivos e camprovantes apresentados;

b)- convocar os demais FORNECEDORES BENEFICIÁRIOS para assegurar igual

oportunidade de negociação.

6.8 - Na gestão desta ata de registro de preços, o gestor/fiscal deverá realizar o controle

das contratações feitas pela CMBH, qualitativa e quantitativamente, visando, inclusive,

que não se excedam os limites estimados para essas contratações-

6.g - O(S) FORNECEDOR(ES) BENEFICIÁRIO(S) deverá(ão) designar um membro de

seu quadro de pessoal para ser o responsável da(s) empresa(s) por esta ata de registro

de preços junto à CMBH.

6.9.1 - O gestor/fiscal do registro de preços poderá. a qualquer momento, solicitar

ao(s) FORNECEDOR(ES) BENEFICIÁRIO(S) a substituição do responsável, caso o

mesmo não conduza de forma satisfatória, em nome da(s) empresa(s), a
administração desta ata de registro de preços e das contratações dela decorrentes.

6.10 - A CMBH não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas

não autorizados.

e

7 CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1 - Havendo a necessidade do fornecimento, a CMBH fará a contratação mediante a

convocação do FORNECEDOR BENEFICIÁRIO para firmar o contrato, conforme

disposições contidas no edital de licitação que deu origem a esta ata.

7.2 - As condições exigíveis para a execução do objeto são aquelas prevjglyi no

ANEXO l desta ata. /(lçÊl3p. Mugjl#i
i (l:N\ , 1 0 4 1iXNZOZÜ

&
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8.1 - As obrigações de responsabilidade da CMBH, do FORNECEDOR BENEFICIÁRIO,

do gestor/fiscal desta ata de registro de preços, do gestor/fiscal do contrato e da

CONTRATADA estão previstas no ANEXO l desta ata e na minuta da contrato padrão

acostada ao edital de licitação que deu origem a este registro de preços.

9 CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1 - O registro de preços poderá ser cancelado nos seguintes casos:

1 - pelo descumprimento, por parte do FORNECEDOR BENEFICIÁRIO, das

condições definidas nesta ata de registro de preçosl

11 - quando o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO não atender à convocação para firmar

as obrigações decorrentes do registro de preços ou não firmar o contrato no prazo

estabelecido pela CMBH;

111 - na hipótese de inexecução do objeto;

IV - na hipótese dos preços registrados tornarem-se superiores àqueles praticados no

mercado e o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO se recusar a adequa-los na forma

prevista no edital e nesta ata de registro de preços;

V - por razões de interesse público;

VI - quando o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO for punido com

suspensão/impedimento de licitar ou contratar com a CMBH ou com a Prefeitura

Municipal de Belo Horizontes

Vll - quando o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO for declarado inidõneo para licitar ou

contratar com a Administração Pública.

9.2 - O FORNECEDOR BENEFICIÁRIO poderá solicitar o cancelamento do registro de

preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do

objeto, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, nas

hipóteses compreendidas na legislação pertinente aplicável.

9.3 - A notificação ao FORNECEDOR BENEFICIÁRIO para o cancelamento dos l?reços

bário Oficial do Município de Belo Horizonte. r?\

D
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ente do regístro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o

contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade superior e

publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte.

9.5 - Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas nos incisos l a IV do subitem 9.1

desta ata, a CMBH poderá aplicar as sanções previstas em lei, no instrumento

convocatório e na ata de registro de preços, garantida a defesa prévia, nos termos da

legislação aplicável.

9.6 - A ata de registro de preços será cancelada automaticamente nas seguintes

situações:

O cancelarr

1 - por decurso de seu prazo de vigência;

11 - quando não restar fornecedor registrado

IOSANÇÕESADMINISTRATIVAS

10.1 - 0 descumprimento da ata de registro de preços ensejará a aplicação das mesmas

penalidades estabelecidas no termo de contrato, naquilo que couber.

lIACRÉSCIMOSESUPRESSÕES

@
11.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de

preços, inclusive o acréscimo de que trata o $ 1o do artigo 65 da Lei Federal n'

) 8.666/1993.

11.2 - No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, s6 será admitida a

contratação dos itens nas seguintes hipóteses:

a) contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de

quantitativos definidos no certames ou

b) contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao

vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de

lances, considerando as ofertas de todas as demais licitante
itprn

g
J

3 para auele
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11.2.1 - É vedada a aquisição de item de grupo adjudicado por preço global. de

forma isolada, quando o preço unitário adjudicado ao vencedor do lote não for o

menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

11.3 - Os eventuais contratos decorrentes desta ata de registro de preços, por sua vez,

poderão ser alterados com observância do disposto no artigo 65 da Lei Federal n'

8.666/1993.

12DISPOSIÇOESFINAIS

12.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias nesta ata de registro de preços

serão efetuadas por intermédio de lavratura de termo aditivo, observados os

procedimentos legais pertinentes e as restrições aqui previstas.

12.2 - Independentemente de transcrição, integram a presente ata o edital do certame

que a fundamenta, a documentação e a(s) proposta(s) comercial(is) do(s)

FORNECEDOR(ES) BENEFICIÁRIO(S), no que estas não conflitarem com o edital e
com a ata.

12.3 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar os preços registrados em razão

de incompatibilidade desses com os preços vigentes no mercado, mediante petição a

ser entregue à CMBH, na Avenida dos Andradas, n' 3.100, no Bairro Santa Efigênia.

Belo Horizonte, Minas Gerais, endereçada ao gestor da ata indicado no ANEXO l desta
ata

12.4 - Constituem anexos desta ata

ANEXO 1 - cópia do termo de referência apresentado pelo setor demandante.

ANEXO ll - cópia da(s) proposta(s):- comercial(is) apresentada(s) pelo(s)

FORNECEOOR(ES) BENEFICIÁRIO(S).

12.5 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições

Fede11gis.:l:l:ls:.1 0.520/2002 e 8.666/1 993.

''$k«a©P

constantes das Leis
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13FORO

13.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir as

dúvidas oriundas desta ata de registro de preços.

14ACEITAÇAO

14.1 - E por estarem assim ajustadas, assinam as partes a presente ata em

L......J vias de igual teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Belo Horizonte. de de

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Vereador(a)

Presidente

FORNECEDORBENEFICIARIO

ITEM/GRUPO DEITENS (....J

PII8Ch ÜIDIM C. 8. RadtbIHB
CM - 821

píwldetM ü Combs&
Pemnwito do LIcItaçãO

/
\



20.5««ü

© CÂ#aARA MUNICIPAL DE BELO HORIZON'

CONTRATONo /2019
PREÂMBULO

1. 0BJETO:
Constitui objeto deste contrato
CONTRATADA. conforme detalhado nos ANEXOS l E ll

pela

2.PARTES:
2.1.CONTRATANTE:
Nome:CÂMARAMUNICIPAL
CNPJ:17.316.563/0001-96
Sede: Avenida dos Andradas,
Representante: Vereador
Cargo/Função: Presidente
Gestor do contrato:

DE BELO HORIZONTE

no 3.100
Bairro Santa Efigê:j8EIEf?j$i5j$rizonte .

0 4 QK.,à2ü

P

2.2.CONTRATADO
Nome:
CNPJ:
Sede:
Representante:
Carg o/Função:

co:
.<k.

---.... J

h

V
d3. DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S):

4. PREÇO E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO
A presente contratação possui o valor total mensal estimado de R$

UO

correspondendo a um valor global anual estimado de R$
. conforme detalhamento constante

na proposta comercial da CONTRATADA e nos Anexos l e ll deste contrato.

5.VIGENCIA
5.1 - O presente contrato vigerá de ....L / até ...L /
5.2 - A vigência do presente contrato poderá prorrogada nos termos e limites
legais, sujeita a avaliação de sua admissibilidade, possibilidade orçamentário-
fínanceira e conveniência administrativa quando da efetiva demanda pela
prorrogação.

6.OBRIGAÇÕES DASPARTES
6.1. A presente contratação decorre do Pregão n'
pelos preceitos das Leis Federais n" 1 0.520/2002 e 8.666/1 993.
6.2. As condições exigíveis para a execução do contrato e as obrigações da
CMBH e da CONTRATADA em relação à presente contratação são aquelas
previstas no corpo padrão do contrato e em seus ANEXOS 1, 11, 111 e IV, bem como
no edítaldo Pregão n'.../.

/ e rege-se

..«'
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6.3. O instrumento do contrato epigrafado é composto por este preâmbulo. pelo
corpo do contrato e pelos seguintes anexos, todos constituindo um só e indivisível
documento:
ANEXO 1 - cópia do Termo de Referência apresentado pelo setor demandante.
ANEXO ll - cópia da proposta comercial apresentada pela CONTRATADA.
ANEXO PADF{ÃO 111 - Disposições específicas para os contratos de alocação de
mão de obra.
ANEXO IV - Garantia Contratual.

Belo Horizonte, de de

CMBH

CONTRATADA

$

C

Í o #"fW cozo

\
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W
CORPODOCONTRATO-
DOCUMENTOPADRAO

n z!,.4W 2Ü20 l

\\I3gLNãg..C.TAÇOE$ ..4,/ I ' PREÇO E CONDIÇOES PARA PAGAMENTO

'=:*9 Ei$glÍii;''' Este contrato possui os preços detalhados no ANEXO ll.

B

1.2 O pagamento será efetuado, conforme periodicidade definida no ANEXO 1, por
cobrança bancária em carteira sem vencimento, por depósito bancário ou por
outro meio que vier a ser definido pela CMBH, de ofício ou a pedido formal e
justificado da CONTRATIADA, após a execução do objeto e a sua aceitação
definitiva pela CMBH, no prazo máximo de lO (dez) dias úteis a contar, ainda,
da entrega da correspondente nota fiscal (corretamente preenchida e
liquidada) à Divisão de Gestão Financeira da CMBH, observadas as demais
disposições constantes do ANEXO l deste contrato.

1.2.1 - A CMBH não efetuará pagamento por meio de documentos com data
de vencimento pré-estabelecida.

1.3 A liquidação da despesa somente será feita com o reconhecimento formal pelo
gestor do contrato de que a execução do objeto se deu de forma efetiva,
satisfatória e atendendo a todas as condições contratuais.

@

'a
1.4 - A CMBH não efetuará, em nenhuma hipótese, pagamento antecipado.

1.5 A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATIADA em inteira conformidade
com as exigências legais e contratuais, especialmente com as de natureza
fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias.

1.6 A CMBH, identificando quaisquer divergências na nota ülscal, especialmente no
que tange a preços e quantitativos, deverá devolvê-la à CONTRATADA para
que sejam feitas as correções necessárias, reabrindo-se o prazo de lO (dez)
dias úteis citado no subitem 1 .2 a partir da data de apresentação da nova nota
fiscal corrigida dos vícios apontados.

1.7 O pagamento realizado pela CMBH não implicará prejuízo de a CONTRATADA
reparar toda e qualquer falha que se apurar na execução do objeto. nem
excluirá as responsabilidades de que tratam a Lei Federal n' l0.520/2002, o
Código de Defesa do Consumidor e/ou demais nomlas aplicáveis ao caso,
tudo dentro dos prazos legais pertinentes.

/

W

1.8 O pagamento efetuado não implicará, ainda, reconhecimento pela CMBH de
adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações
(previdenciárias, sociais, trabalhistas, tributárias, fiscais ou quaisquer outras)
que Ihe são devidas em decorrência da execução do objeto nem novação em
relação a qualquer regra constante das especificações desta contratação.

q\.W
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O recebimento e a aceitação do objeto serão feitos na forma, nas condiçgéÊ3íjiã$E.ERÊ%
prazos definidos no ANEXO l deste contrato. 7 ' ''ul"! \..' '.fvlraNAL' \

'VfrS.bJ

JÂ

r
ÇDES6A."

DV

2 - RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE DO OBJETO

D 4 rP(REZO

coUigsXÕ''F$QGXRE=1:E']

'üSO nflçitZlgD
3.1 - Tratando-se de contrato para prestação de serviços contínuos, nos terftióê?==p

do artigo 57. 11, da Lei 8.666/93, os valores previstos no contrato poderão ser
reajustados, obsewado o interstício mínimo de l (um) ano contado da data
limite para apresentação da proposta comercial ou do último reajuste, tendo
como base a variação acumulada do INPC/IBGE no período.
3.1.1 - O reajuste dependerá de solicitação da CONTRATADA e seus

efeitos financeiros serão devidos a partir da data de protocolização da
mesma solicitação. desde que observados o interstício mínimo e o
índice admitido.

3-REAJUSTEEREVISÃO DOSPREÇOS

3.2 Poderão ser revistos, em observância ao princípio constitucional e legal do
equilíbrio económico-financeiro do contrato, os valores previstos no contrato
em decorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução da
ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
pnnclpe.
3.2.1 - A revisão dependerá de solicitação da CONTRATADA, fornecendo

os documentos que justifiquem e comprovem a alteração dos valores.
e seus efeitos financeiros serão devidos a partir da data de
protocolização da mesma solicitação.

€
3.3 Nos termos do art. 65, $ 8', da Lei Federal n' 8.666/1993. o reajuste e a

revisão serão efetivados mediante termo de apostíla. salvo quando o mesmo
dispositivo definir em sentido contrário, hipótese em que dependerá de termo
aQitívo.q

4-FISCALIZAÇÃO

l - A execução do objeto será acompanhada, controlada, fiscalizada e avaliada
pelo gestor do contrato, indicado no ANEXO l e no preâmbulo deste
contrato, a quem caberá, nos termos do $ 1' do art. 67 da Lei 8.666/1993,
proceder às anotações das ocorrências relacionadas com a execução do
objeto, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou das
impropriedades observadas.
4.1.1 - O gestor do contrato será também o fiscal respectivo, podendo

delegarestafunção.

Ã.q)ã'
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4.1.2 - O superior hierárquico poderá exercer a função de gestor do
contrato, inclusive da competência prevista na cláusula 1.3, nas
hipóteses em que o gestor do contrato encontre-se legalmente
afastado ou licenciado de suas funções.

-mv.F 4..3 -

O recebimento definitivo do objeto somente se efetivará após a atestação
pelo gestor do contrato de que a execução observou todas as exigências
contratualmente previstas.
4.2.1 - Para fins do disposto no subitem 4.2, o gestor do contrato poderá

solicitar do fiscal do contrato, quando for o caso. relatórios
informativos das condições de prestação dos serviços.

A fiscalização será exercida no interesse da CMBH, não excluindo ou
reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência. não implicará
corresponsabilidade da CMBH ou de seus agentes e prepostos.

4.4 - A CMBH se reserva o direito de não receber objeto executado em desacordo
com as especificações e condições constantes do ANEXO 1, podendo
rescindir a contratação e aplicar as penalidades previstas neste contrato e
nalegislação pertinente.

4.5 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado.
deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ânus
adicionais para a CMBH.

5-RESPONSABILIDADES

5.1 - A CONTRATADA, neste ato. assume perante a CMBH a responsabilidade
civil relativamente a qualquer dano que a execução do objeto por ela
efetivada venha a causar ao património público, ao pessoal da CMBH ou a
terceiros.

5.2 A CONTRATADA será responsável por todos os encargos (trabalhistas,
sociais, previdenciários, tributários, fiscais. securitários, ou quaisquer outros.
se for o caso) devidos para a execução deste contrato, devendo remeter à
CMBH os respectivos comprovantes, sempre que exigidos, sem prejuízo da
obrigação prevista no subitem 5.4.

5.2.1 - Em caso de a CMBH serjudicialmente condenada ao pagamento de
quaisquer ónus referidos no subitem 5.2, a CONTRATADA deverá
ressarci-la dos valores correspondentes, acrescidos de 20% (vinte por
cento) a título de honorários.

5.3 A CONTRATADA não poderá, a título algum, ceder o objeto do presente
contrato.

$K
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5.4 - A CONTRATADA será obrigada a manter, durante a vigência do contrato, as
condições de habilitação exigidas no processo licitatório, sendo obrigada a
encaminhar à CMBH cópia da documentação respectiva sempre que
solicitado por esta última.

5.5 A CONTRATADA deverá manter, ao longo da execução deste contrato, a
qualidade do objeto, conforme previsto no ANEXO 1, sendo obriggdara.
refazer o objeto entregue que apresentar qualquer tipo de defeito. #«P' KnuACTZbS$

o'C t

Este contrato poderá ser extinto: \.a 'w uc DOES 23
a) pelo decurso de seu prazo de vigêncial '+:elo P(:ç\!ZS:$v;'''

b) pelo integral cumprimento do seu objeto, atestado pelo gestor'dó
contrato;

c) por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo, desde que
haja conveniência para a CMBHI

d) por determinação judicialt
e) por ato unilateral da CMBH.

6-CAUSAS DEEXTINÇÃO DOCONTRATO
i n%:nP

6.1

6.2 A rescisão unilateral do contrato prevista na subcláusula anterior poderá ser
promovida pela CMBH nos seguintes casos:

a) inexecução parcial ou total das obrigações contratuais;
b) declaração de falência ou aceitação do pedido de recuperação judicial

da CONTRATADA, no curso da execução deste contratos
c) injustificada baixa na qualidade do objeto executado. a juízo da CMBH.f

6.3 A decretação da rescisão unilateral poderá ser cumulada com a aplicação da
multa contratual e de outras penalidades legalmente admissíveis.

7-SANÇÕESADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial deste contrato poderá a CMBH aplicar à
CONTRATADA, além das demais dominações legais pertinentes, as
seguintes sanções:
a)advertências
b) multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na

execução do objeto ou por dia de atraso no cumprimento contratual
ou legal, até o 30' (trigésimo) dia, calculada sobre o preço total do
contrato,porocorrêncial

multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o preço total do contrato,
no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou
no cumprimento de obrigação contratual ou legal;

multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o preço total do
contrato, na hipótese de a CONTRATADA. injustificadamente, desistir

&«* *--b'®.



j208'/+ü
lzabelh
Procu

MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE''©
do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais
casos de descumprimento contratual, quando a CMBH, em face da
menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade
superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicadas

,'-L .... 'je) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do
0 <(lly zulu J ' Município de Belo Horizonte pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

?RÍRH:ii;gg;iT?'/f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgão público;
ucirAçoasáà/ g) rescisão contratual, aplicável independentemente de efetiva aplicação

15111Ê;$'' de qualquer das penalidades anteriores.

\

\

7.2 As sanções definidas no subitem 7.1 poderão ser aplicadas pelas seguintes
pessoas, autonomamente:
a) letra "a" --> pelo Presidente, pelo Diretor, ou equivalente, da área

gestora do contrato, pelo Gestor do Contrato;
b) letras "b", "c" e "d"--) pelo Presidente, pelo Diretor, ou equivalente. da

área gestora do contratos
c) letras "e", "f' e "g" --> pelo Presidente.

7.3 Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados dos pagamentos
devidos pela CMBH, e, na insuficiência ou falta desses, serão descontados
da garantia contratual.

7.3.1 - Se os valores das multas aplicadas forem superiores aos
pagamentos devidos pela Câmara Municipal ou da garantia
contratual, deverá a contratada recolher a diferença no prazo máximo
de 5 (cinco) dias úteis. a contar de notificação específica para esse

7.3.2 - Em caso de não pagamento no prazo previsto no parágrafo anterior
o valor da multa sofrerá correção diária pelo IPCA-E a partir da data
da notificação.

fim
f

7.4 Em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas as penalidades
definidas nas letras "e", "f" e "g" cumulativamente com a multa cabível.

7.5 - As penalidades somente serão aplicadas após regular processo
administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, na forma e nos prazos previstos em lei.

7.6 - Para os fins do subitem 7.1 , entende-se por "preço total do contrato" aquele
assim indicado no ANEXO ll.

B - ADITAMENTO

Este contrato poderá ser alterado, nos termos e limites da legislação vigente. e
sempre por meio de termo aditivo-

X
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9-PEÇASINTEGRANTESDOCONTRATO

Independentemente de transcrição, integram o presente contrato o edital do
certame que o fundamenta, a documentação e a proposta comercial da
CONTRATADA, no que estas não conflitarem com o edital e com o contrato, bem
como os demais documentos descritos no preâmbulo deste contrato.

IO-FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais. para dirimir as
dúvidas oriundas deste contrato.

ll-ACEITAÇÃO

E por estarem assim justas e contratadas. assinam as partes o presente contrato
em 3 (três) vias de igual teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

f
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ANEXOIDOCONTRATO-
TERMODEREFERÊNCIA
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ANEXOlIDOCONTRATO-
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