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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07 /2019 
- FOLHA DE APRESENTAÇÃO - 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, doravante denominada 
CMBH, inscrita no CNPJ sob o nº 17.316.563/0001-96, com sede na Avenida 
dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, nesta Capital, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realiza a presente licitação visando a 
contratação do objeto abaixo indicado. 
 

ESPECIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO: modalidade PREGÃO, na sua forma 
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO. 
 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 
8.666/1993, Lei Complementar Federal nº 123/2006 e Portaria nº 15.477/2014. 
 

OBJETO: Contratação de serviços de instalação, configuração e 
disponibilização de links de internet com capacidade de tráfego real de dados 
de no mínimo 350 Mbps. 
 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME OU EPP: inaplicável. 
 

ADJUDICAÇÃO: por item.  
 
DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S): 01.01.01.031.001.2001.339040-06 
Serviços de tecnologia da informação e comunicação – Pessoa jurídica – 
Comunicação de dados, para todos os itens. 
 

CALENDÁRIO PARA A SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA: 
■ Data: ___/___/2019 (____________ de __________ de dois mil e dezenove). 
■ Horário: A partir das ___:____ h (__________________________________). 
■ Endereço: www.comprasnet.gov.br 
 
AGENTE EXECUTOR DA LICITAÇÃO: PREGOEIRO(A) e equipe de apoio 
designados pela Portaria n.º 18.205 publicada no DOM/BH do dia 23/01/2019. 
 
O edital do certame epigrafado é composto por esta folha de apresentação, 
pelo corpo do edital e pelos seguintes anexos, todos constituindo um só e 
indivisível documento: 

a) ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA; 
b) ANEXO MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

COMERCIAL; 
c)  ANEXO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL; 
d) ANEXO APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA AJUSTADA; 
e) ANEXO MINUTA DE CONTRATO. 

 
Belo Horizonte, 10 de abril de 2019. 

 
 
 

Karina T. Froes 
PREGOEIRO(A) 
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ANEXO  
- TERMO DE REFERÊNCIA - 

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 
 
 

Advertências Preliminares 
 
Este anexo define, minuciosamente, o objeto do certame epigrafado, detalha o 
bem ou serviço a ser fornecido-prestado e as condições específicas que a(s) 
vencedora(as) deverá(ão) 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. 
 
 



SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA

- TERMO DE REFERENCIA -

1. SETOR DEMANDANTE/SIGLA

DATA: 26/11/2018
Seção de infraestrutura e tecnologia da informação - SECITI

2. DESCRIÇÃO SUCINTADA DEMANDA

Disponibilização, instalação e configuração do link de internet com capacidade de tráfego real de dados de no
m mimo 350 Mbps

3. JUSTIFICATIVA DACONTRATAÇÃO

A existência de link de internet é essencial para que todos os computadores da Câmara
Municipal de Belo Horizonte, CMBH, tenham acesso à rede mundial de computadores, a
intnrnnt

Dessa forma, a presente contratação atenderá a todos os setores administrativos e
gabinetes da Câmara Municipal de Belo horizonte, CMBH, em especial quanto a:

1) Prover os gabinetes parlamentares com recurso de acesso à internet de alto
desempenho, condizente com as necessidades de trabalho próprias à edilidades

2) Prover os setores administrativos com recurso de acesso à internet de alto
desempenho, condizente com as necessidades de operação de sistemas e
aplicativos diversos, por exemplo: site da CMBH, portal da transparência, SIL-
internet. webmail. moodle, entre outrosl

3) Suportar o aumento constante de microcomputadores na rede da CMBH com o
consequente aumento de usuários acessando a internetl

4) Suportar a estratégia de crescimento organizacional nos processos internos e nos
processos externos para atendimento ao cidadãos

5) Atender às necessidades provenientes do aumento cada vez maior de dispo:sitivos
móveis. através da rede wireless do tipo hotspot, o que exige uma disponibilização
maior da internet. considerando os aspectos de desempenho e qualidades

6) Atender aos cidadãos de Belo Horizonte através dos serviços oferecidos pelo portal
WEB da CMBH.

Diante do caráter essencial do uso da internet na rotina dos trabalhos do Poder Legislativo
municipal, é de grande importância técnica que sejam licitados e contratados dois
links de internet de operadoras diferentes, de modo a resguardar o funcionamento da
internet no caso de inoperância de um dos links. Este procedimento já vem sendo adotado
pela CMBH em contratações anteriores e se mostra concretamente eficaz em ocasiõc
falhas técnicas ou de inadimplência contratual.

de

O serviço de internet tem natureza comum, nos termos do parágrafo único dg,,arf./', da Leã

1 0.520. de 2002. Os padrões de desempenho e qualidade aplicáveis ao objéto d(Élg,tlanÚo
de referência estão objetivamente definidos no item 6 deste documento por'meio de
esDecificacões usuais no mercado. Cumpre ressaltar que o serviço de internet tem natureza
contínua, uma vez que o acesso à rede mundial de computadores deve estar ampla e

s usuários de informática da Câmara Municipal de
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no cotidiano de trabalho.

TIPO

Contratação tradiciona

5. QUANTITATIVO DEITENS

m as condições gerais de execução e

de aceitação do objeto)
ITEMl:

Prestação de serviço de telecomunicação de acesso dedicado e exclusivo entre a Rede de
Dados da Câmara Municipal de BH -- CMBH e a rede mundial de computadores -- /nfernef,

24 horas por dia e 7 dias por semana, inclusive feriados, mediante implantação de //r7k de
comunicação de dados a ser instalado na Sala de Servidores da Coordenação de
Informática -- C001NF, usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento dos
equipamentos necessários à execução do serviço e suporte técnico. A taxa de transmissão
será de 350 Mbps fu// dup/ex.

ITEM ll:

Prestação de serviço de telecomunicação de acesso dedicado e exclusivo entre a Rede de
Dados da Câmara Municipal de BH - CMBH e a rede mundial de computadores -- /r7fernef,
24 horas por dia e 7 dias por semana, inclusive feriados, mediante implantação de /fnk de
comunicação de dados a ser instalado na Sala de Servidores da Coordenação de
Informática -- C001NF, usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento dos

equipamentos necessários à execução do serviço e suporte técnico. A taxa de transmissão
será de 350 Mbps fu// dup/ex.

l

2

Os serviços de acesso à /nfemef a que se referem os Itens l e ll possuem especificações

técnicas idênticas. <::..ZiX/

Em virtude da segurança e disponibilidade dos sistemas, acessos e sel)íiçia:í"j#iblicadóg
e tendo em vista que o serviço operará em contingência atava, cada /ink/deyl?!$,8ér
fornecido a partir de origens distintas, isto é, backbones diferentes em localidades
distintas, pa ntir a alta

Termo de Referência -- Versão 02
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ITEM
N'

BEM/SERVIÇO

Instalação, configuração e disponibilização
de link de internet com capacidade de
tráfego real de dados de no mínimo 350

de link de internet com capacidade de
tráfego real de dados de no mínimo 350

UNIDADE QUANTIDADE

      1 2 meses

2      



SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA
- TERMO DE REFERÊNCIA -

CÂMARA MUNICIPAL
BELO

assegurar

um maior nível de resiliência, alta confiabilidade e acessibilidade do sistema, o que ê
requerido em virtude da importância do acesso à internet para as atividades e serviços
demandados.

3. Características básicas

3.1. Conexão física com suporte a tráfego real de dados de no mínimo 350 Mbps (full-
duplex). Os valores contratados serão sempre referentes à largura de banda líquida
ou efetiva, disponível para o tráfego de dados do usuário, ou seja, descontado
qualquer overhead dos protocolos de enlace envolvidos.

3.2. O link e as portas de acesso ao backl)one da CONTRATADA deverão ser exclusivos
e de forma dedicada, não podendo haver compartilhamento com outros usuários.

3.3.0 circuito deverá permitir aumento de velocidade e troca de rotas, de acordo com
demandas futuras da CMBH, o que poderá ser objeto de aditivo contratual, nos
termos e limites legais.

3.4. O tempo máximo para alteração da velocidade de acesso deverá ser de 20 (vinte)
dias após a assinatura do correspondente termo aditivo ao contrato.

3.5.A CONTRATADA deverá disponibilizar um bloco de endereços IPV4 válidos e
contínuos com no mínimo 16 (dezesseis) endereços e mesma máscara de rede para

uso pela CMBH, por item.

3.6.A CONTRATADA deverá fornecer serviço de acesso à Internet, incluindo, sob o
regime de comodato, a disponibilização de todos os equipamentos de
processamento de dados e de comunicações necessários à prestação dos serviços.

3.7.A instalação e configuração dos equipamentos são de responsabilidade da
CONTRATADA, incluindo roteadores, equipamentos de conexão, cabos, conectores
e demais itens que se fizerem necessários.

3.8.0 equipamento roteador deverá estar adequado ao tráfego previsto, possuindo
interface de conexão à Internet e também, no mínimo, l (uma) interface Gigabit-
Ethernet (l Gbps, modo Full-Duplex, conector RJ-45).

3.9. Será de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção e reposição
equipamentos, adaptadores, cabos e conectores necessários a prover a
serviço de Internet até a rede interna da CMBH.

detodos os

chegaria do

3.10. A CONTRATADA deverá prever a utilização de

elétrica, tipo nobreak e outros que considerar necessários, para
próprios equipame
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CÂMARA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA
TERMO DE REFERÊNCIA

3.1 1. Já deverão estar incluídos nos preços indicados pela CONTRATADA em sua
proposta comercial todos os custos de tributos e o custo de adequação do local e
instalação necessários ao funcionamento do serviço a ser prestado, nada mais
podendo ser cobrado da CMBH, a qualquer título e a qualquer momento.

4 Instalação e meios de acesso:

4.1.0 local de instalação dos equipamentos para o link será no rack 2A, no 2' andar da
CMBH, localizada à Av. dos Andradas, n' 3.100, Sala A-210, Bairro Santa Efigênia.
em Belo Horizonte, Minas Gerais.

4.2. O horário de instalação deverá ser previamente agendado, preferencialmente de 7h
às 1 9h, com a Seção de infraestrutura e tecnologia da informação.

4.3.0 equipamento roteador da solução deverá ser conectado, através da interface
Gigabit-Ethernet, ao switch de carga, instalado no rack 2A da CMBH

4.4. O meio utilizado para acessar o serviço deverá ser feito apenas por intermédio de
fibra óptica e com dupla abordagem, cuja responsabilidade de instalação é exclusiva
daCONTRATADA.

4.5.A dupla abordagem de que trata o subitem anterior refere-se apenas ao acesso
externo, sendo provida por meio de duas fibras ópticas e devendo ser feita por
caminhos distintos entre o backbone da CONTRATADA e caixa de entrada para a
CMBH (localizada nas proximidades da Rua Expedicionário Nilo Seabra e da
Portaria l da CMBH).

4.6.0 caminho entre a caixa de entrada para a CMBH e o distribuidor geral (DG) da
CMBH deverá ser feito através dos dutos subterrâneos já existentes. O caminho
entre o DG da CMBH e os equipamentos de borda na sala de servidores poderá ser
feito através dos dutos e eletrocalhas, acima do forro e em shafts, já existentes,
mediante autorização prévia da CMBH.

4.7.A instalação de cabos de fibra óptica dentro do prédio da CMBH deverá ser do tipo
não inflamável (COR-Raiser), de acordo com a norma EIA-TIA 942 e 568B.

4.8.A CONTRATADA deverá recompor o padrão de acabamento existente em
suas características nos locais onde for necessária obra para instalação.

todas as

4.9. O tempo máximo para disponibilizar o link de Internet em um
eventual solicitação de mudança de endereço da CMBH será

onibilidade

novo endereço apy
diasde 40 (qual

deverão ser
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DE BELO HORIZONTE

SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA
TERMO DE REFERÊNCIA

ÚBH

5 Qualidade e disponibilidade do serviço

5.1.A rede da CONTRATADA deverá possuir rotas alternativas em sua estrutura, do
ponto de vista lógico, de modo que eventuais falhas em equipamentos ou linhas de
dados não afetem a disponibilidade do sistema.

5.2.A CONTRATADA deverá garantir tempo de latência máxima no backbone inferior a
150 milissegundos para o acesso via fibra óptica. Entende-se por latência o tempo
que um pacote leva para trafegar de um ponto a qualquer outro dentro do backbone
da CONTRATADA, independentemente do número de redes intermediárias.

5.3. Se por qualquer motivo o link for acometido de Negação de Serviço, mesmo causado
por agentes externos à rede da CONTRATADA (ação hacker nos sistemas ou na
plataforma de equipamentos da CONTRATADA), o tempo aferido de
descontinuidade do serviço será adicionado ao total de horas paradas por mês.

5.4.A CONTRATADA deverá manter a segurança de seus equipamentos e
programas/sistemas diante de possíveis agentes externos que possam degradar,
prejudicar ou anular o seu sistema.

5.5.A CONTRATADA não poderá alegar que o agente externo independe de sua
administração quando ficar constatado que a Negação de Serviço foi consequência
da não realização ou não planejamento de qualquer medida de segurança que
deveria ter sido prevista.

5.6. Será exigida a garantia de disponibilidade do serviço de acesso à Internet 24 (vinte e
quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana e durante todo o período de vigência
do contrato.

5.7. Havendo alguma eventual paralisação do serviço, a CONTRATADA se compromete
a realizar as correções necessárias à reativação do link do serviço de acesso IP
sem ónus adicional para a CMBH.

5.8. Entende-se por reativação do serviço a série de procedimentos destinados a corrigir
este serviço e coloca-lo em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive,
substituição de equipamentos, ajustes ou reparos nos equipamentos da
CONTRATADA.

5.9.A disponibilidade mínima mensal exigida será de 99,5%. Para efeito de cálculo da
indisponibilidade, será considerada como indisponibilidade a paralisação d / li,[

5.10. A disponibilidade do serviço será apurada pela CMBH, na iEMye Tâi
Operacional (TUO), q

Termo de Referência -- Versão 02
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DE BELO HORIZONTE
CÂMARA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA

- TERMO DE REFERENCIA -

rea do serviço, em relação ao número de horas do período mensa contratado
consideradas as interrupções decorrentes de falhas de funcionamento.

5.11. A TUO será calculada por meio da expressão matemática apresentada a
seguir:

TUO =[(THC-THP)+THC] X100

Onde

TUO = Taxa Util Operacional

THC total de horas contratadas para disponibilidade do serviço no mês

THP total mensal de horas que o link permanecer inativo

5.12. Fixar-se-á, para apuração mensal da TUO, o primeiro dia útil do mês
subsequente ao da prestação do serviço.

5.13. A performance do backbone da CONTRATADA será avaliada a partir de

medições mensais, tendo como base a média mensal de perda de pacotes, a qual
não deve exceder a 2% (dois por cento).

5.14. Caso fique constatada uma queda na performance em relação aos valores de
referência, a CMBH poderá aplicar à CONTRATADA as penalidades previstas no
contrato respectivo.

6. Gerência do serviço

6.1.A CONTRATADA disponibilizará um aplicativo que permita à CMBH a monitoração
on-lhe do enlace, contendo as informações sobre a performance, como a média de
perda de pacotes, e a ocupação do link, para acesso em tempo real via WEB. Os
relatórios deverão conter gráficos históricos que demonstrem as tendências e os
horários de maior/menor utilização.

6.2.A CONTRATADA deverá, também, fornecer acesso para monitoração do enlace a
ser instalado, através de SNMP, em uma máquina da CMBH, dentro de sua rode
local

7. Suporte do serviço a ser prestado pela CONTRATADA, com as seguintes carac?6rística$

7.1 .A CONTRATADA deverá prestar suporte técnico ao serviço, com disponibilidade de
atendimento de 24 hor

Termo de Referência -- Versão 02
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CÂMARA MUNICIPAL
DE BELO HORIZO NTE

CMBH

7.2.0s serviços serão solicitados mediante a abertura de chamados, realizada pela
CMBH via portal WEB da CONTRATADA ou via chamada telefónica local ou de
longa distância gratuita.

7.3.A prestação de atendimento pela própria CONTRATADA, ou por técnicos
comprovadamente credenciados por ela, no endereço da CMBH, deverá iniciar em
no máximo uma hora depois de ser acionado o suporte técnico.

7.4.0 atendimento no local poderá ser substituído por contato telefónico. Para este
contato, no entanto, deverá ser feito registro da hora de chamada, a pessoa que
recebeu o atendimento e demais dados que sejam úteis para identificar ambas as
partes e o momento do chamado.

7.5.0 atendimento, help desk, para reativação do(s) link(s) do serviço deverá ser
realizado 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, a pedido da
CMBH.

7.6.0 prazo máximo para reativação do link não poderá ultrapassar 12 (doze) horas
contado a partir do início do atendimento.

7.7.A CONTRATADA deverá prever alternativas técnicas para a continuidade na
prestação do serviço, sem ónus para a CMBH, para os casos em que não seja
possível a reativação do link dentro do prazo estipulado.

7.8.0 tempo em que o link permanecer inativo será glosado do pagamento mensal da
assinatura do enlace.

7.9. Quando da solicitação de atendimento. por telefone ou outro meio de comunicação,
a CMBH fornecerá à CONTRATADA, para fins de abertura de chamado técnico, as

seguintes informações:

(1) código de identificação do cliente (a ser fornecido pela CONTRATADA no

início da prestação do serviço)l
(2) descrição da anormalidade observadas
(3) nome e telefones do responsável pela solicitação do serviço.

7.10. Todas as solicitações serão registradas por pessoa responsável da CMBH e
pela CONTRATADA, para acompanhamento e controle da execução do

Contrato.
...--T . ,/

U

7.11. A CONTRATADA apresentará um Relatório de Chamada eg
atendimento, tenha sido ele feito nas instalações da CMBH otl'êlá..prol:iria
CONTRATADA, contendo data, hora d

Termo de Referência -- Versão 02
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formações pertinentes

7.12. O Relatório de Chamada deverá ser entregue pela CONTRATADA à CMBH ao
término do atendimento.

8. Entrega do serviço

8.1 .A área de informática da CMBH emitirá o Termo de Aceite, que servirá como um dos
pré-requisitos para a liberação do pagamento à CONTRATADA, mediante
confirmação da instalação e testes com sucesso do serviço especificado neste
documento.

8.2.A CMBH irá zelar pela verificação da qualidade e disponibilidade exigidas neste
documento. A CONTRATADA deverá se dirigir ao gestor do contrato em casos de

pedidos para utilização das dependências ou quaisquer outras solicitações que
surgirem no decorrer da execução dos trabalhos.

8.3.A CONTRATADA assumirá total responsabilidade pela execução do serviço
obedecendo às características deste documento e aos seguintes itens:

a) Executar o serviço e a instalação dos equipamentos necessários dentro do prazo
acordado, garantindo o seu bom desempenho.

b) Cumprir as especificações técnicas deste documento

c) Comunicar à CMBH, por escrito, sobre quaisquer anormalidades, que ponham em
risco o êxito e o cumprimento dos prazos de execução do serviço, propondo as ações
corretivas necessárias.

d) Responsabilizar-se diretamente por todo e qualquer dano que causar, mesmo que
tenha transferido esse encargo a Companhia Seguradora, quando esta, por qualquer
motivo, não cumprir a obrigação, ou retardar em fazê-lo por mais de 30 (trinta) dias
corridos.

e) Submeter à CMBH qualquer alteração que se tornar essencial à continuidade na
execução do serviço.

D Exercer supervisão e acompanhamento do serviço, acatando as instruções e
observações que emanem da fiscalização da CMBH, sem quaisquer ónus adicionais.

g) Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao
património da CMBH, ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culpõsa ou
dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou indenizações cabíveis e assumindo
o ónus decorrente. ':::.>'g

Termo de Referência -- Versão 02
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Termo de Referência Versão 02

h) Assumir total responsabilidade pelo sigilo das intormaçoes que seus empregaaus uu
prepostos vierem a obter em função do serviço prestado nas dependências da
CMBH, respondendo pelos danos que eventual vazamento de informação,
decorrentes de ação dolosa, negligência, imperícia ou imprudência, venha ocasionar
à CMBH ou a te rceiros.

i) Planejar a instalação dos seus equipamentos e serviço, devendo, em conjunto com a
CMBH. definir cronogramas, prazos e prioridades na execução das etapas.

7. LOCAL E HORÁRIO PARA A ENTREGA DO BEM 0U PARA A PRESTAÇÃO OO SERvlÇU  
O local de instalação dos equipamentos para o link será no rack 2e, no 2e andar do prédio da Câmara
Municipal de Belo Horizonte, localizada na Av. dos Andradas, ne3.100, sala A-210, Bairro Santa Efigênia, Belo
Horizonte - MG.

O horário de instalação, preferencialmente de 7h às 19h, deverá ser previamente agendado com a seção de
infraestrutura e tecnologia da informação, gestora do contrato, pelo e-mail seciti@cmbh.mg.gov.br.  
B. FORMA DE ENTREGA DO BEM OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

r Unica

Para ositens:

F Consta nte

Para ositens:le2
r"' Parcelada

Para ositens:
Definir forma de parcelamento:

  9. ÊPRAZO PARA A ENTREGA DO BEM 0U PARA INICIO DA PRESTAÇÃO UO SLKviçu

 
Início da prestação do serviço, a partir da emissão da Ordem de Compra, n.o seguinte prazo:
5 dias úteis para início da intalação a patir da emissão da ordem de serviço e 45 (quarenta e cinco) dias para a

efetiva instalação do link e configuração dos equipamentos, secedido pela disponilização do serviço.

  10. PRAZO FINAL PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

  Execução do serviço até o término da vigência contratual.

  11. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA PARA o BEM ou SERVIÇO (refere-se à garantia quanto aos
vícios (defeitos) dos produtos ou dos serviços)

 
É caso de exigência de garantia com prazo superior ao previsto no Código de Defesa do
Consumidor (art. 26, Lei 8.078/1990)?

Não

  12. GARANTIA CONTRATUAL (refere-se à garantia do adimplemento e do fiel cumprimento das
obrigações assumidas pela contratada, nos termos do art. 56 da Lei 8.666/1993) ..d
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Exigência de garantia contratual?
:olha alterada conlarme saltcitação conslanb da páglnaJ2ÉJ

elevado para até 10%.

Não

13. DOCUMENTOS ADICIONAIS DE HABILITAÇÃO

IP Nenhum

r Atestado de Capacidade Técnica

r' Declaração de Disponibilidade de Pessoal

r'' Declaração de Disponibilidade de Equipamentos

I' Registros de Profissional/Empresa

I' Certidão de Falência/Recuperação Judicial

r Análise de Índices Financeiros

r Outro

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

14.NECESSIDADEDEAMOSTRA

Não

15.CONDIÇÕESDEPAGAMENTO

As condições de pagamento são as previstas nos modelos de
disponíveis no Portal da CMBH.

Minuta de

Existem adaptações a serem consideradas nas condições e nos prazos de pagamento para
atendimento ao objeto especificado?

Sim. Considerar as seguintes alterações e respectivas justificativas: Admite-se o padrão de
pagamento por meio de nota fiscal com código de barras e data de vencimento pré-definida, em razão da prática de
mercado.

Obs.: Caso as alterações constantes neste item conflitem com as condições estabel?cidas no edital
e seus anexos, prevalecerão as alterações indicadas neste Termo de Referência.

16.FATURAMENTO

O faturamento será realizado
Mensalmente.

Observação

Termo de Referência -- Versão 02
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17.PENALIDADES  
As penalidades aplicáveis são as previstas na Portaria 16.707/2016, constantes nos
rnode os de Mina disponíveis no Portal da
CMBH.

Existem adaptações a serem consideradas nas penalidades para atendimento ao objeto
especificado?

Não.

Obs.: Caso as alterações constantes neste item conflitem com as condições estabelecidas no edital
e seus anexos, prevalecerão as alterações indicadas neste Termo de Referência.

18.GESTORDACONTRATAÇAO  
O Gestor será o titular do seguinte setor: Seção de infraestrutura e tecnologia da informação - SECITI  
iã.PiSCALDA CONTRATAÇÃO  
Será designado Fiscal para esta contratação? Em caso negativo, o Gestor será responsável
pela fiscalização.

Não  
ãÕ VIGÊNCIADACONTRATAÇAO

Início da vigência:

A partir da assinatura do contrato/emissão da nota de empenho.

A vigência terá início na assinatura do contrato, com previsão para o primeiro semestre de 2019.

Duracão da vigência
NO de meses: 12 meses, passível de prorrogação.

Em caso de vigência superior a 12 meses, justificar a vantajosidade da contratação pelo
período solicitado:

Observações:

- Em caso de Registro de Preços, a vigência da ata será de 12 (doze) meses, conforme minuta
padrão de Ata de Registro de Pre

  ãl' )ÕSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO

 Nos termos do art. 57 da Lei 8.666/1 993, a presente contratação: <:---..--yZz(<1.1:::=;-"'

Poderá ser prorrogada, por até 60 meses, por tratar-se de serviço de natureza!:?'tmnua .,)
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22.INFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES

Alteração subjetiva da contratada

. Os campos a seguir são de uso interno da CMBH
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ANEXO  
- MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL – 

 

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 
 
 
DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE:  
_______________________________________________________________ 
CNPJ: _____________________________ 
 
 
A empresa acima especificada apresenta, por intermédio de seu 
representante legal, proposta comercial para o certame epigrafado, conforme 
o seguinte: 
 
 

Item 
nº 

Bem/Serviço Unidade Qtdade Preço 
Mensal 

Preço 
Anual 

1 Instalação, configuração e 
disponibilização de link de internet 
com capacidade de tráfego real de 
dados de no mínimo 350 Mbps. 

Unidade 12 
meses 

  R$  

2 Instalação, configuração e 
disponibilização de link de internet 
com capacidade de tráfego real de 
dados de no mínimo 350 Mbps. 

Unidade 12 
meses 

  R$  

 
 
OBSERVAÇÕES: os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas 
as condições, especificações e características previstas no ANEXO TERMO 
DE REFERÊNCIA do edital respectivo, responsabilizando-se a licitante, com a 
apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação. 
 
 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo 
de 60 dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega). 
 
Belo Horizonte, _____ de ___________________ de ____. 
 

 
 
 

_______________________________________ 
Nome e assinatura de representante legal da licitante 


























