
 

  

LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL 

 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 48/2014 

 

 

1 – PREÂMBULO 

1.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE, torna público para conhecimento dos 

interessados que na sala do Setor de Licitações, localizada na Praça Padre Adolfo Testa, 651- centro, será 

realizada licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, o 

qual será processado de acordo com o que determina a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, o 

Decreto Municipal nº. 1841, de 16 de janeiro de 2006 e, suplementarmente, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 

de junho de 1993 e suas alterações, além das cláusulas e condições constantes neste Edital e seus 

respectivos Anexos. 

 

1.2 - Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº 1 - “PROPOSTA” e nº 2 -

“DOCUMENTAÇÃO” serão recebidos pelo Pregoeiro, no Setor de Licitações, localizado na Prefeitura do 

Município de Cesário Lange às  13:30 horas do dia  04  de novembro de 2014.  A sessão pública dirigida 

pelo Pregoeiro, se dará no mesmo dia e local, a partir das 13:30 horas, nos termos das legislações 

supracitadas, deste edital e dos seus anexos. 

  

1.3 - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS: 

 

I – TERMO DE REFERÊNCIA;  

II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO; 

III – MODELO DE FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA;  

IV – MINUTA DE CONTRATO; 

V – MODELO DE PROCURAÇÃO; 

VI – MODELO DE DECLARAÇÃO – cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

 

2 – DO OBJETO 

 

2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa Contratação de empresa 

especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico 

Fixo Comutado) analógico e digital, link de conexão a Internet banda larga com garantia mínima de 10% da 

velocidade contratada e link de conexão a Internet Dedicado com garantia mínima de 100% da velocidade 

contratada em conformidade com as especificações constantes do Anexo I nos termos das concessões 

outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. 

 

3 - DO PREÇO 

 

3.1 - Estima-se o valor global desta licitação em R$ 320.256,00 (trezentos e vinte mil, duzentos e cinqüenta 

e seis reais) com base nos parâmetros dispostos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.  

 

3.2 - Os valores indicados no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, correspondem à média dos preços 

praticados no mercado e foram apurados para efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não 

vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e 



 

  

economicidade de sua proposta, atendidos os fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste ato 

convocatório. 

 

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

4.1 - As despesas decorrentes do objeto deste Edital,correrão por conta das seguintes unidades 

orçamentárias: Secretaria de Municipal de Governo e Planejamento– Gabinete e Dependências - 

Manutenção do Gabinete -  02.01.01.041220003.2.003.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 

Jurídica – Fonte 01 – conta 66 -  Secretaria de Municipal de Governo e Planejamento– Encargos Diversos 

da Administração - Manutenção dos Encargos Diversos- 02.01.03.041220003.2.003.3.3.90.39 – Outros 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Fonte 01 – conta 91 -  Secretaria de Municipal de dos Negócios 

Jurídicos– Manutenção da Secretaria dos Negócios Jurídicos - 02.04.00.020610044.2.057.3.3.90.39 – 

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. – Fonte 01 – conta 662 - Secretaria de Municipal de 

Educação e Cultura – Depto de Desenvolvimento Político e Pedagógico– Manutenção no Ensino 

Fundamental - 02.05.01.123610013.2.012.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -  Fonte 

01 – conta 164-  Secretaria de Municipal de Educação e Cultura – Depto de Desenvolvimento Político e 

Pedagógico– Manutenção das Creches e Emeis - 02.05.01.123650012.2.029.3.3.90.39 – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Jurídica -  Fonte 01 – conta 191 - Secretaria de Municipal de Educação e Cultura – Depto 

de Gestão Administrativa– Manutenção no Ensino Fundamental - 02.05.02.123610013.2.012.3.3.90.39 – 

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -  Fonte 02 - FUNDEB- conta 252 -   Secretaria de Municipal 

de Educação e Cultura – Depto de Cultura– Incentivo e Manutenção da Cultura - 

02.05.03.133920015.2.014.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica -  Fonte 01 -  conta 

291 -  Secretaria de Municipal de Saúde – Depto de Assistência a Saúde – Manutenção da Saúde Pública– 

02.06.01.103010016.2.015.3.3.90.39  – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  - Fonte 01  –  conta   

328. 

- Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania – Fundo Municipal de Assistência Social 

– Manutenção do Fundo Municipal – 2.07.01.0824.40017.2.017.3.3.90.39 – Outros Serviços Pessoa 

Juridica -Fonte 01 – conta 378 - Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania – 

Conselho Tutelar da Criança e Adolescente – Assistência a Criança e Adolescente – 

02.07.02.0824.40017.2.017.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Fonte 01 – conta 412 

- Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania – Depto de Esportes –  

02.07.03.278120019.2.020.2.017.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Fonte 01 – 

conta 428 -  Secretaria de Municipal de Serviços Públicos Infraestrutura– Serviços Urbanos –Manutenção 

dos Serviços Urbanos– 02.08.01.154520020.2.021.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

-  Fonte 01 – Conta 459 –  Secretaria de Municipal de Serviços Públicos Infraestrutura– Serviços de 

Estradas Rodagem Municipais - Manutenção das Estradas Municipais 02.08.02.267820021.2.022..3.3.90.39 

– Outros Serviços de Terceiros -  Fonte 01 – Conta 487 –  Secretaria de Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente– Depto de Agricultura e Pecuária – Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura e Pecuária- 

02.09.01.206050023.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -  Fonte 01 – Conta 535 - 

Secretaria de Municipal de Segurança Pública – Manutenção da Segurança – 02.13.00-

061810055.2.060001.3.3.90.39-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Fonte 01 – conta 737, junto 

ao orçamento-programa vigente do município. 

 

5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

5.1 - Somente poderão participar da presente licitação as licitantes que atenderem às disposições deste 

edital. 

5.2 - Será vedada a participação: 



 

  

5.2.1 – De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da 

Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93; 

5.2.2 – De quem estiver sob processo de concordata ou falência; 

5.2.3 – De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Cesário Lange e quaisquer de seus órgãos descentralizados, nos termos do artigo 

87, III da Lei 8.666/93;   

5.2.4 – Sob a forma de consórcio. 

 

6 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 

 

6.1 – Todos os licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por intermédio de 

um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento 

licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de credenciamento, identificar-se 

exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. 

 

6.2 - O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 

6.2.1 - Instrumento público de procuração com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome do licitante, com prazo de validade em vigor; 

 

6.2.2 - Instrumento Particular de Procuração nos moldes do Anexo V, com poderes para formular 

ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do licitante, acompanhado de 

cópia de seu Contrato Social ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima, e dos documentos de eleição de 

seus administradores; 

 

6.2.3 - Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado de empresa licitante, cópia do 

respectivo estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente 

acompanhado de documentos de eleição dos administradores. 

 

6.3 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um licitante no 

presente certame, sob pena de exclusão sumária das representadas. 

 

6.4 - A ausência do representante credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

 

6.5 - Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no processo administrativo pertinente à 

presente licitação. 

 

6.6 - Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados.  

 

6.7 - Encerrada a etapa de credenciamento, será apresentada a DECLARAÇÃO de pleno atendimento  

aos requisitos de habilitação, de acordo com modelo contido no Anexo II ao presente Edital.  



 

  

 

 A referida declaração deverá estar fora dos envelopes nº 1 e 2. 

6.8 - Em seguida proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e os 

documentos de habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que 

deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa: 

 

                      ENVELOPE Nº 1 

    EDITAL DE Pregão Presencial Nº  48/2014 

PROPOSTA DE PREÇO 

RAZÃO SOCIAL ................. / CNPJ .............  

 

 

   ENVELOPE Nº 2 

   EDITAL DE Pregão Presencial Nº  48/ 2014 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL ................ / CNPJ .............  

 

 

7 - DA PROPOSTA DE PREÇO 

7.1 - Acompanha este ato convocatório, MODELO DE FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 

– ANEXO III, que a licitante poderá preencher no formulário da prefeitura ou em formulário próprio da 

empresa seguindo o modelo do formulário da prefeitura e inserirá no envelope nº 01 (proposta). 

 

7.2 - Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios: 

a) dados cadastrais; 

b) assinatura do representante legal no caso de pessoa jurídica; 

c) indicação obrigatória do preço unitário e total por item e preço global por  lote (em reais); 

d) indicação do número do CNPJ da empresa; 

e) indicação do representante legal investido de poderes para firmar o termo de contrato referido no item 11. 

 

7.3 - Cada concorrente deverá computar, no preço que cotará, todos os custos diretos e indiretos, inclusive 

os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes das legislações 

trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita. 

 

7.4 - Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da apresentação da 

proposta. 

 

7.5 - Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço o preço global indicado no ANEXO I – TERMO 

DE REFERÊNCIA, desclassificando-se as propostas cujos preços sejam manifestamente inexeqüíveis (art. 

40 X e 48 II e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93). 

 



 

  

7.6 - Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, que deverá ser 

comprovado pela Contratada e aprovado pelo Contratante. 

 

 

7.7 - A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas deste edital e 

dos termos da Lei Federal nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 1841/06 e da Lei Federal nº 8.666/93, no 

que couber, e demais normas complementares. 

 

8 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

8.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 

 

8.1.1.1- Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

nos termos da lei e conforme o caso, sendo que as sociedades por ações apresentarão também os 

documentos de eleição de seus administradores; 

 

8.1.1.1.1- Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações e/ou 

da respectiva consolidação, conforme legislação em vigor; 

 

8.1.1.2-  Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade 

assim o exigir; 

 

8.1.1.3-  Os documentos relacionados no item 8.1.1.1 não precisarão constar do Envelope n° 2 - 

Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

 

8.1.2- REGULARIDADE FISCAL 

 

8.1.2.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

8.1.2.2- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, conforme o caso, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 

certame; 

8.1.2.3- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede 

do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões: 

8.1.2.3.1- Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, 

relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

 

8.1.2.3.2 - Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela 

Secretaria Municipal de Finanças; 

 

8.1.2.4- Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a apresentação da 

CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa; 

 

8.1.2.5- Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 

apresentação da CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

 



 

  

8.1.2.6- Prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante apresentação de Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas (CNDT) em validade, nos termos da Lei nº. 12.440/2011, de 07 de julho de 2011 

emitida por meio eletrônico (www.tst.jus.br). 

 

8.1.2.7- A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente 

será exigida para efeito de assinatura do contrato; (LC nº 123, art. 42) 

 

8.1.2.7.1- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição; (LC nº 123, art. 43, caput) 

 

8.1.2.7.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

dois dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; (LC nº 

123, art. 43, § 1º) 

 

8.1.2.7.3- A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.1.2.6.2, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes para, em sessão pública, retomar os atos referentes 

ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, ou revogar a 

licitação (LC n° 123. art. 43, § 2º). 

 

8.1.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

8.1.3.1- Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a 

apresentação dos envelopes. 

 

8.1.4- QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL 

 

8.1.4.1- Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s) expedido(s), 

necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual se indique 

que a empresa já prestou os serviços; 

8.1.4.1.1- Os atestados deverão estar necessariamente em nome do licitante e indicar quantidades 

suficientes para que, juntos, representem no mínimo 50% (cinqüenta por cento) da quantidade do objeto 

licitado. 

 

8.1.4.2-  Declaração do licitante de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal, nos moldes do Anexo VI. 

 

8.2 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

 

http://www.tst.jus.br/


 

  

8.2.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer 

processo de cópia autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial, devendo os documentos, 

preferencialmente ser relacionados, separados e colecionados na ordem estabelecida neste Edital. 

 

8.2.2 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não 

constar do próprio documento ou de lei especifica, será considerado o prazo de validade de 6 (seis) meses, a 

contar de sua expedição. 

 

8.2.3 - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal ou 

procurador, com identificação clara do subscritor. 

 

8.2.4 - A aceitação dos documentos obtidos via Internet, ficará condicionada à confirmação de sua validade, 

também por esse meio, pela Equipe de Apoio ao Pregoeiro. 

 

8.2.5 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente com o 

nº CNPJ e endereço respectivo. 

 

8.2.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se o licitante for a 

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial. 

 

8.2.7 - Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal forma 

que não possam ser entendidos. 

 

 

9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

9.1- No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase de 

credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão apresentados 

os documentos indicados no item 6. 

 

9.2-  Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os envelopes nº. 1 e nº. 2, 

contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação. 

 

9.3- O julgamento será feito pelo critério de menor preço global, observadas as especificações técnicas e 

parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital; 

 

9.4- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste edital e seus 

anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria sessão pelo licitante, por 

simples manifestação de vontade de seu representante. 

 

9.5- Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o certame, 

lavrando-se ata a respeito. 

 



 

  

9.6- As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes 

critérios: 

9.6.1- Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquela; 

9.6.2- Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, serão selecionadas 

as propostas que apresentarem os menores preços, até 

o máximo de três. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do 

número de licitantes; 

 

9.6.3- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 

forma verbal e seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente 

de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços; 

9.6.3.1- O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em relação aos 

demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 

 

9.7- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor 

preço. 

 

9.8- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 

formulação de lances. 

 

9.9- Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e 

empresas de pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 123, art. 44, caput): 

 

9.9.1- Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores ao melhor preço 

apresentado; (LC n° 123, art. 44, § 2º) 

 

9.9.2- A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua 

proposta será declarada a melhor oferta; (LC n° 123, art. 45, inc. I) 

 

9.9.2.1- Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no 

prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, 

sob pena de preclusão; (LC n° 123, art. 45, § 3º) 

 

9.9.2.2- Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.9.1, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta; (LC n° 

123, art. 45,  inc. III) 

 

9.9.2.3 – Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer seu direito 

de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem no limite 

disposto no item 9.9.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. (LC n° 123, art. 45, inc 

II) 

 

9.9.2.4- O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de 

lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 

9.9.3- Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, 

observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas proposta de preço 



 

  

inferior, será declarada a melhor proposta de preço aquela originalmente vencedora da fase de lances. (LC 

n°123, art. 45, § 1º) 

 

9.10- Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as propostas não 

selecionadas por conta da regra disposta no item 9.6.1, e aquelas selecionadas para a etapa de lances, 

considerando-se para estas, o último preço ofertado. 

 

9.11- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades 

constantes deste Edital. 

 

9.12- O Pregoeiro poderá negociar com o autor do lance de menor valor com vistas à redução do preço 

ofertado. 

 

9.13- Havendo negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço negociado, decidindo 

motivadamente a respeito. 

 

9.14- Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do Pregoeiro, será 

verificado o atendimento do licitante às condições de habilitação estipuladas neste Edital; 

 

9.14.1- Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, efetivamente 

entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 

habilitação, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte, quando se aplicará o disposto nos itens 8.1.2.6 e seguintes deste edital. 

 

9.14.2- A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de obtenção 

por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada; 

 

9.14.3- A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de 

informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 

documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 

 

9.15- Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será 

habilitado e declarado vencedor do certame; 

 

9.15.1- Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de 

habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, podendo negociar 

com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a 

habilitação do licitante, será declarada vencedora. 

 

9.16-Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, 

ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio. 

 

9.17-O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à 

análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele 

estipulado, contado do recebimento da convocação. 

 

10 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

10.1 - Declarado o vencedor, os licitantes presentes poderão manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões e de igual 



 

  

prazo para as contra-razões, contados a partir do término do prazo do(s) recorrente(s), independentemente 

de qualquer comunicado, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 

 

10.2 - As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto ao Setor de Licitações, no 

endereço indicado no preâmbulo do presente, nos dias úteis, das 8 as 16 h, sob pena de configurar-se a 

desistência da intenção de recurso manifestada na sessão pública. 

 

10.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante na sessão pública do pregão importará a 

decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e 

o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

 

10.4 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 

informado à autoridade competente. 

 

10.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

11 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

, 

11.1 - Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do(s) 

adjudicatário(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) e a Fazenda Nacional (Receita Federal), estiverem com os prazos de validade vencidos, a 

Administração verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do 

processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 

impossibilidade devidamente justificada. 

 

11.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informação, o adjudicatário será 

notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a 

apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não 

se realizar.   

 

11.3 - Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a 

situação regular de que trata o subitem 11.1, ou se recusar a assinar o contrato, serão convocados, pela 

ordem de classificação das propostas, os demais licitantes classificados, com vistas à celebração da 

contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções ao licitante faltante. 

 

11.4 - O adjudicatário deverá, no prazo de 02 (dois) dias corridos contados da data da convocação, 

comparecer para assinar o termo de contrato, prazo este após ambos aprovarem o mesmo em seus 

departamentos jurídicos. 

 

11.5 - A Administração poderá obrigar a Contratada a corrigir ou substituir, à suas expensas, no todo ou em 

parte, o objeto do contrato, se verificar incorreções relacionados à quantidade e qualidade dos produtos 

Contratadas. 

 



 

  

11.6 – RESCISÃO – O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 

8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste 

ato convocatório. 

 

11.7 – O Prazo de Vigência do objeto desta licitação será de 12 (doze) meses, podendo o referido prazo ser 

prorrogado a critério da Administração nos termos do art. 57, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

11.8 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por 

cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da 

Lei Federal nº. 8.666/93. 

11.8.1 - Será admitida subcontratações, nos termos do artigo 72 da Lei 8.666/93, para melhor cumprimento 

dos serviços contratados. 

 

11.9 - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação que lhe forem exigidas na licitação. 

 

11.10 - O foro do contrato será o da Comarca de Tatuí/SP. 

 

12 - DO PAGAMENTO 

 

12.1 – Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de Nota Fiscal e comprovante de serviços 

realizados, descritos na Nota Fiscal de Prestação de Serviços de Telecomunicações, dentro da regras da 

ANATEL. 

 

12.2 – Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada, não serão 

geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

 

13 - DAS SANÇÕES 

 

13.1 – Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e artigo 7º, “caput” da Lei nº. 

10.520/02, a licitante vencedora do certame ficará sujeita, garantida a defesa prévia, à multa diária de 0,35 

% (zero vírgula trinta e cinco por cento) até o 5º (quinto) dia, e de 0,70 % (zero vírgula setenta por cento) a 

partir do 6º (sexto) dia, por atraso injustificado na entrega dos produtos. 

 

13.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida a defesa prévia, 

aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

13.3 - Pelo descumprimento do Contrato, a Contratada sujeitar-se-á às penalidades adiante especificadas, 

que serão aplicadas pela Prefeitura do Município de Cesário Lange, e só serão dispensadas nas hipóteses de 

comprovação anexada aos autos pela Contratada da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento 

das condições ajustadas ou de manifestação da unidade requisitante informando que o ocorrido derivou de 

fatos imputáveis à Administração. 

 



 

  

13.4 - A Contratada total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 

87 da Lei Federal nº. 8.666/93, a saber: 

 

a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço; 

b) multa, que não excederá, em seu total, 10% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de 

inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o município de 

Cesário Lange por prazo não superior a cinco anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou de 

inexecuções de que resulte prejuízo para o serviço. 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 

penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de 

ilícito penal. 

 

13.5 - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal nº. 

8.666/93 e suas alterações. 

 

13.6 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 

 

13.7 - Nos casos de inexecução parcial ou total do ajuste é cabível a aplicação de suspensão temporária para 

licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º 

da Lei Federal 10.520/02. 

 

13.8 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da 

data da intimação do interessado.  

13.9 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua 

cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 

 

14 - DAS INFORMAÇÕES 

14.1 - As informações administrativas relativas ao presente certame poderão ser obtidas junto ao Setor de 

Licitações, por escrito, no endereço indicado no preâmbulo deste instrumento, das 8 às 16 h, até 48 horas da 

data marcada para a abertura do certame. As respostas serão encaminhadas via fax a todos os licitantes que 

retiraram o Edital e farão parte integrante do processo administrativo. 

 

15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante o Setor de Licitações, o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil da data fixada para o recebimento das propostas, nos termos 

do artigo 41 parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93. 

 

15.2 - Caberá ao Pregoeiro e a equipe de Apoio decidir sobre a impugnação. 

 

15.3 - Quando o deferimento da impugnação, implicar alteração do edital, capaz de afetar a formulação das 

propostas será designada nova data para a realização do certame. 



 

  

 

15.4 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante, não o impedirá de participar deste Pregão. 

 

15.5 - Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão retirá-los, na 

Prefeitura Municipal de Cesário Lange, no horário de expediente, até o último dia útil que antecede a data 

de abertura da Licitação. 

 

15.6 - Fica o licitante ciente que a simples apresentação da proposta implica na aceitação de todas as 

condições estabelecidas neste Edital, não podendo invocar nenhum desconhecimento, como elemento 

impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do ajuste. 

 

15.7 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento de 

todas as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de diligência destinada a 

esclarecer a instrução do processo (§ 3° do artigo 43 da Lei 8666/93). 

 

15.8 - A Prefeitura do Município de Cesário Lange poderá, a qualquer tempo,  motivadamente, revogar no 

todo ou em parte a presente licitação. 

 

 

Cesário Lange, 20 de  outubro de 2014. 

 

 

 

 

                            Ramiro de Campos 

                                                                                   Prefeito Municipal 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA   

 

 

 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas 

modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital, link de conexão a Internet 

banda larga com garantia mínima de 10% da velocidade contratada e link de conexão a Internet Dedicado 

com garantia mínima de 100% da velocidade contratada em conformidade com as especificações constantes 

do Anexo I nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – 

ANATEL. 

 

1. Dos Acessos 

 

1.1. Linhas telefônicas Analógicas; 

1.1.1. Fornecer linhas telefônicas analógicas nas quantidades e endereços estabelecidos no Anexo II 

– Tabela 1; 

1.1.2. Ativar novas linhas telefônicas conforme necessidade da CONTRATANTE; 

1.1.3. Desativar linhas telefônicas que estiverem em operação conforme necessidade da 

CONTRATANTE; 

1.1.4. Possibilidade de serviços adicionais como identificador de chamadas, busca entre terminais, 

bloqueio de ligações DDD, DDI ou celular conforme necessidade da CONTRATANTE. 

1.1.5. Novas linhas telefônicas deverão ser instaladas no prazo máximo de 10 dias; 

1.1.6. Devem ser tele-alimentadas, a fim de garantir a comunicação mesmo na falta de energia 

elétrica no local da instalação das mesmas. 

1.1.7. Tecnologias alternativas como FWT (Fixed wireless Terminal), serão permitidas somente 

para endereços rurais, ou muito afastados da cidade e deverão ser submetidos a análise da 

CONTRATANTE, principalmente se houver custo de infraestrutura. 

1.1.8. A CONTRATADA deverá possuir Central de Atendimento 24 h por dias, 365 dias por ano 

através de um número 0800; 

 

 

 

1.1.9.  A CONTRATADA deverá manter a mesma numeração atualmente utilizada (números de 

telefone) conforme critérios da Portabilidade numérica para terminais telefônicos, 

regulamentada pela ANATEL, para os números relacionados no Anexo I, além de outros que 

tiverem sua inclusão neste certame. 

 

1.2. Troncos Digitais E1 

 

1.2.1. Fornecer troncos digitais E1 e faixas de ramais DDR nas quantidades estabelecidas no Anexo 

II – Tabela 2; 

1.2.2. Interface tipo G.703 

1.2.3. Sinalização de Linha tipo R2D 

1.2.4. Sinalização de Registro tipo MFC 5C ou 5S 

1.2.5. Ativar e desativar troncos conforme necessidade da CONTRATANTE e segundo o limite 

estabelecido na lei 8.666; 



 

  

1.2.6. Prazo de instalação de até 60 (sessenta) dias após assinatura do contrato,     prorrogáveis por 

mais 30 (trinta) dias; 

1.2.7. Disponibilidade mensal (SLA - Service level agreement) de 99% ao mês; 

1.2.8. Início de atendimento em caso de defeito em até 4 horas  

1.2.9. Meio de atendimento em fibra-óptica; 

1.2.10. Em casos de novas solicitações onde for constatada inviabilidade de instalação a 

CONTRATADA deverá encaminhar as condições de atendimento (custo, prazo e meio) para 

análise da CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratual. 

1.2.11. Central de Atendimento 24 h por dias, 365 dias por ano através de um número 0800; 

1.2.12. Mudança de endereço de acessos instalados tem o mesmo prazo de instalação de novos 

acessos; 

1.2.13. A CONTRATADA deverá manter a mesma numeração atualmente utilizada (números de 

telefone) conforme critérios da Portabilidade numérica para terminais telefônicos, 

regulamentada pela ANATEL, para os números relacionados no Anexo I, além de outros que 

tiverem sua inclusão neste certame. 

 

1.3. Do tráfego Telefônico 

 

1.3.1. Método 

1.3.2. Conforme especificações mínimas estabelecidas pelo órgão regulador; 

1.3.3. Informar os custos de assinatura individuais das linhas telefônicas, troncos digitais, faixas 

DDR. 

1.3.4. A tarifação das chamadas deverá ser realizada em minutos; 

1.3.5. As tarifas utilizadas deverão ter como base aqueles constantes do Plano básico de serviços ou 

do Plano alternativo de serviços, regulamentado para o setor de telecomunicação e informado 

através do preenchimento da Proposta Comercial, Anexo IV, com todos os valores de 

assinatura mensal, impostos regulamentados, taxa de conexão de cada chamada e descontos 

concedidos a critério da Licitante; 

 

1.3.6. As mensalidades para as linhas analógicas deverão contemplar os custos de 150 (cento e 

cinquenta) minutos para ligação local fixo-fixo (inclusos nesta cotação); 

  

1.4. Perfil de tráfego  

1.4.1. Deverão ser considerados os volumes de chamadas indicadas no Anexo III como referência para 

apresentação de proposta; 

1.1.1. O Perfil de Tráfego e seus custos (Anexo III) compõem-se de uma ESTIMATIVA, em minutos e 

em valores, baseadas nas faturas das contas telefônicas da CONTRATANTE relativa às chamadas 

originadas em seu âmbito, bem como outros serviços atualmente utilizados; 

1.1.2. O Perfil de Tráfego do Anexo III servirá tão somente de subsídio para análise da proposta global 

mais vantajosa e, portanto, não implicam em qualquer compromisso futuro ou restrição quantitativa de uso 

para a CONTRATANTE. 

1.2. Da fatura 

1.2.1. As faturas de cada serviço devem ser encaminhadas via papel, individualizada por tronco-chave 

seja analógica ou digital, com valor total e o respectivo descritivo com os valores das ligações;  

 

 

1.3. Responsabilidades da contratante 

 

Toda a infraestrutura civil, elétrica, ar condicionado, leitos de passagem de cabos, rede interna (cabeamento 

horizontal) , PABX e serviços são de responsabilidade da contratante, incluindo a adequação conforme as 

necessidades de implantação do projeto. 



 

  

 

 

1.3.1. Requisitos mínimos sugeridos 

 

1.3.1.1.  Circuito Bifásico 220 / 110 v (suportado por no-break, com disjuntor de proteção 

50 A) . 

1.3.1.2.   Rede estabilizada, ininterrupta, suportada por gerador, para garantir perfeito 

funcionamento dos equipamentos; 

1.3.1.3.  Infraestrutura para que os acessos digitais (E1)  cheguem até os equipamentos 

PABX ; 

1.3.1.4.  Quadro de Força com circuitos independentes e exclusivos para os equipamentos 

com disjuntores de 110 e 220 v; 

1.3.1.5.  Cabeamento vertical e horizontal para a ativação dos ramais; 

1.3.1.6.  Jumpeamento do Bloco PABX para rede cliente; 

1.3.1.7.  Disponibilizar local preparado para acomodar o PABX e seus periféricos; 

1.3.1.8.  Aterramento < 10 ohms bitola 16 mm, conforme norma NBR 5410 de 1997da 

ABNT em ponto único para equalização de potencial, conforme norma vigente - 

NBR5410/NB - 3 - 1997; 

 

1.3.2. Prazo e condições de instalação 

 

1.3.2.1.  O escopo de instalação está restrito a ativação e teste dos equipamentos fornecidos, 

toda a infraestrutura necessária e quaisquer programações diferenciadas para 

interligação de sistemas, são de responsabilidade do CONTRATANTE; 

1.3.2.2.  O prazo de instalação para os Links E1  é de até 60 (sessenta) dias após assinatura do 

contrato.  

1.3.3. Condições de manutenção 

Os serviços especializados de operação, manutenção, reconfiguração e ampliação dos equipamentos 

PABX são de responsabilidade do CONTRATANTE; 

 

2. Link Internet Banda larga 

 

Acesso Internet banda larga nas velocidades informadas no Anexo II – Tabela 3 com especificações 

mínimas deste item e seus subitens. 

 

 

2.1. Acesso 

2.1.1. Acesso deve ser obrigatoriamente fornecido com par-metálico; 

2.1.2. Acesso bidirecional; 

2.1.3. Acesso simétrico ou assimétrico; 

2.1.4. Velocidade mínima de 10% da velocidade nominal; 

2.1.5. A CONTRATANTE não terá qualquer tipo de limitação quanto à quantidade (em bytes) e 

conteúdo da informação trafegada no acesso;  

2.1.6. Fornecimento mínimo de 1 endereços IP (V4) fixo ou variável por acesso; 

2.1.7. Vedada a utilização de rádios nas faixas de frequência de 2,4 GHz e 5,8 GHz, devido a 

poluição do espectro de frequência e interferência. 

2.1.8. A CONTRATADA deverá possuir Termo de Autorização para a prestação de Serviço 

Comunicação Multimídia (SCM) outorgado pela ANATEL; 

2.1.9. Central de Atendimento 24 h por dias, 365 dias por ano através de um número 0800; 

2.1.10. Prazo médio de indisponibilidade dos circuitos de 72 horas; 

2.1.11. Possibilidade de utilização de provedores de conteúdo por acesso; 



 

  

2.1.12. A contratação dos provedores de acesso é de responsabilidade do Contratante; 

2.1.13. Fica a cargo da CONTRATADA, disponibilizar o não o serviço de acordo com a 

disponibilidade técnica do local. 

2.2. Roteador 

 

2.2.1. O modem ou roteador será fornecido pela CONTRATADA com suporte para instalação e 

configuração; 

2.2.2.  A configuração será executada para que a rede de computadores da CONTRATANTE possua 

acesso a internet.  

 

2.2.3. Possuir a quantidade mínima necessária de memória que atenda a velocidade e 

funcionalidades deste item, em conformidade com as recomendações do fabricante; 

2.2.4. Possuir  1 (um) porta de LAN a 10/100 Mbps que seja compatível com o padrão IEEE 802.3 ; 

portas deverão ser fornecidas no padrão RJ-45; 

2.2.5. Responder por todas as normas definidas pela Agência Nacional de Telecomunicações – 

ANATEL; 

 

2.3. Instalação 

 

2.3.1. A CONTRATANTE disponibilizará os seguintes recursos para instalação do(s) 

equipamento(s) a infraestrutura:  

2.3.1.1.  Tomada elétrica tripolar com tensão estabilizada 110 ou 220 v; 

2.3.1.2.  Tubulação (dutos) desobstruída com fio guia; 

2.3.2. Toda a infraestrutura externa para a instalação, ativação e equipamentos  (Cabos, 

equipamentos, conectores, etc.) do acesso a Internet banda larga não deverá possuir qualquer 

ônus para a CONTRATANTE. 

2.3.3. Atendimento dentro da área de cobertura da proponente; 

2.3.4. Prazo de instalação é de 30 dias. 

2.3.5. Entende-se por área de cobertura a disponibilidade de atendimento do circuito no prazo de 

instalação de até 30 dias corridos, mediante prévia solicitação de análise de disponibilidade 

que deverá ser respondida em até sete dias corridos. A análise de disponibilidade será feita 

mediante a solicitação do serviço. 

2.3.6. É prerrogativa da contratada a possibilidade de não disponibilizar o serviço em razão da 

negativa técnica de atendimento referenciando endereços pontuais, respeitando o que reza o 

item 4.3.5 acima. Não havendo a disponibilidade da velocidade desejada, poderá ser instalada 

a velocidade que houver disponibilidade, desde que respeitado a redução do valor mensal 

correspondente a velocidade viável, no respectivo endereço. 

 

3.  Link Internet Dedicado 

 

Acesso Internet Dedicado na velocidade informada no Anexo II – Tabela 4 com especificações mínimas 

deste item e seus subitens. 

 

3.1. Acesso;  

4.1.1.   O acesso deverá ser fornecido obrigatoriamente através de fibra óptica fim a fim, não sendo aceito, 

em nenhuma hipótese, outro meio de transporte de dados; 

4.1.2. Deverá ser bidirecional , simétrico e balanceado na velocidade mínima de 50 Mbps cada um  com 

especificações mínimas conforme segue abaixo: 

4.1.3. Quando utilizado Fibra Óptica como meio de transporte dos dados o mesmo deverá ser utilizado em 

todos os enlaces (trajeto) desde o backbone da operadora de Telecomunicações, até a PREFEITURA DE 

CESARIO LANGE; 



 

  

4.1.4. Não será aceito sub locação de meio físico, devendo a contratada prover o serviço por meios próprios; 

4.1.5. As empresas participantes do processo licitatório deverão apresentar juntamente com a proposta, 

declaração de que dispõe de Rede de Transmissão em Fibra Óptica instalada no município de CESARIO 

LANGE; 

4.1.6. Acesso simétrico (Mesma velocidade nominal nos dois sentidos); 

4.1.7. Velocidade mínima de 100% da velocidade nominal; 

4.1.8. Disponibilidade real mínima de 99,2% (SLA); 

4.1.9. A contratante não terá qualquer tipo de limitação quanto a quantidade (em bytes) e conteúdo da 

informação trafegada no acesso; 

4.1.10. Possuir taxa de perda de pacotes menor ou igual a 2%; 

4.1.11.  Latência média: menor ou igual a 75 ms; 

4.1.12.  Vedada a utilização de Rádio como meio físico 

4.1.13.  Fornecimento mínimo de 6 endereços IP fixos por link (válidos roteáveis na internet); 

4.1.14.  A contratada deverá possuir Termo de Autorização para a prestação de Serviço Comunicação 

Multimídia (SCM) outorgado pela ANATEL; 

4.1.15.  A contratada deverá possuir central de atendimento 24 horas por dia, 365 dias por ano, através de 

um número 0800;  

4.1.16.  Em caso de defeito, o início do atendimento deverá ser de no máximo 4 horas;  

4.1.17.  O acesso deve ser realizado sem necessidade de provedor.  

 

 

5. Roteador.  

 

5.1. O roteador será fornecido pela contratada com instalação, configuração e gerência;  

5.1.1 A configuração será executada para que a rede de computadores da contratante possua acesso a 

internet;  

5.1.2. Possuir quantidade mínima necessária de memória que atenda a velocidade e funcionalidades deste 

item, em conformidade com as recomendações do fabricante;  

5.1.3. Possuir protocolo de gerenciamento SNMP;  

5.1.4. Todos os roteadores deverão ter capacidade para suportar o tráfego com banda completamente 

ocupada, sem exceder a 80% de utilização de CPU e memória;  

5.1.5. Responder por todas as normas definidas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL;  

 

6. Instalação  

 

6.1. Toda a infraestrutura externa para a instalação, ativação e equipamentos (Cabos, equipamentos, conectores, 

etc.) do acesso a Internet dedicado não deverá possuir qualquer ônus para a contratante;  

6.1.1. O prazo máximo de instalação é de até 90 dias a partir da assinatura do  contrato, prorrogáveis por mais 30 

dias.  

6.1.2. Gerenciamento da solução  

6.1.3. A contratada deverá fornecer a contratante acesso a portal WEB com no mínimo as seguintes 

informações:  

6.1.4. Identificação do ponto de acesso e respectivo número de acesso; 

6.1.5. Velocidade de acesso;  

6.1.6. Informações do tráfego de entrada e saída;  

6.1.7. Taxa média de ocupação do link (throughput);  

6.1.8. Visualização de gráfico detalhando a utilização de banda; - A solução de gerência da rede da 

contratada deverá atuar de forma pró-ativa, de acordo com o Nível de Serviço (SLA), realizando o 

acompanhamento dos defeitos e desempenho do serviço;  

6.1.9. Manter o controle da segurança física e lógica de seus ambientes operacionais, estabelecendo as 

políticas de segurança a serem aplicadas aos serviços de telecomunicações contratados;  



 

  

6.1.10. Quando solicitada, a contratada deverá demonstrar para análise as configurações dos roteadores e 

ou outros equipamentos que se fizerem necessários para a interligação objeto deste edital, 

instalados no ambiente da contratante;  

6.1.11. Quando solicitada, a contratada deverá configurar, em conjunto com técnicos da contratante, os 

parâmetros do roteador e ou outros equipamentos que se fizerem necessários para a interligação 

objeto deste edital.  

 

7. Backbone  

 

7.1.2. - Possuir ao menos uma saída para backbone internacional própria;  

7.1.3. - Saída internacional agregada maior ou igual a 5 Gbps;  

7.1.4. - Perda de pacotes: menos ou igual a 1 %;  

7.1.5. - Disponibilidade mensal: maior ou igual a 99,2%;  

 

 

TABELA 1 – LINHAS TELEFÔNICAS  ANALÓGICAS 

 

Instalação de 36 linha analógica conforme solicitação da contratante 

 

PRODUTO QUANTIDADE  LOCAL BAIRRO CEP CIDADE 

Linha 

analógica 

36 A definir A definir 18.285-000 Cesário Lange  

 

Tabela 2 -  Troncos Digitais  - Com 30 Canais e mínimo de 20 ramais abertos a ser instalado no 

endereço:. 

 

PRODUTO LOCAL CIDADE SECRETARIA 

01 acesso de 30 canais e 50 ramais Pça Adolfo Testa, 651 Cesário Lange 

 01 acesso de 30 canais e 50 ramais R Tiradentes, 1081 Cesário Lange  

01 acesso de 30 canais e 50 ramais Pca Adolfo Testa, 761 Cesário Lange 

  

Tabela  3 – Banda Larga 

 

INSTALAÇÃO DE  ACESSOS  CONFORME SOLICITAÇÃO  DA CONTRATANTE: 

 

BANDA LARGA VELOCIDADE  
 

04 ACESSOS 2 MEGA  

02 ACESSOS 4 MEGA  

04 ACESSO Igual ou maior 8 MEGA  

 

 

Tabela 4. Link  IP - Internet Dedicado 50 Mbps. A SER INSTALADO NO ENDEREÇO: 

 

IP DEDICADO ENDEREÇO  VELOCIDADE 

02    Acessos  Praça Adolfo Testa, 651     50Mega cada acesso  

 

Perfil de tráfego 



 

  

Mensalidade dos Serviços – Custo Fixo Quantidade 

Linhas telefônicas analogicas 36 

Troncos Digitais  -  03 

Ramais DDR 240 

Link  IP - Internet Dedicado C/ Router - 50 Mbps. 02 

Banda Larga  2.0 Mbps, 04 

Banda Larga  4.0 Mbps, 02 

Banda Larga  8.0 Mbps, ou mais 04 

 

 

 

 

Tráfego Local 

 

PRODUTO Quantidade 

Minuto Fixo- Fixo Local c/ conexão 

ANALOGICO  6000 

Minuto Fixo- fixo local c/ conexão DDR 4500 

Minuto Fixo Móvel Vivo 1000 

Local (VC1) 

Claro 300 

Tim 200 

Oi 100 

Nextel 200 

Serviço 0800 (Local) fixo- fixo 800 

Serviço 0800 (Local) fixo-móvel 200 

 

 

Produto Quantidade 

Minuto fixo – fixo Intra-regional 3.000 

Minuto fixo – móvel Intra-regional (VC2) 600 

Minuto fixo - fixo Inter-regional 1200 

Minuto fixo – móvel Inter-regional (VC3) 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2014 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

Eu ........................................................................ (nome completo), RG nº. ........................................, 

representante legal da ...................................................................................... (denominação da pessoa 

jurídica), CNPJ nº. ............................, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as 

exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão nº. 48/2014, 

realizado pela Prefeitura Municipal de Cesário Lange, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua 

participação neste certame. 

RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a documentação 

no prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, ciente da aplicação das sanções 

estabelecidas no instrumento convocatório caso não a regularize tempestivamente (  ) . 

..................., ....... de ..................... de 2014. 

____________________________________________ 

Nome e assinatura do representante 

RG nº............................................... 

 

Local/data: 

 

Nome: 

Cargo/função: 
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ANEXO III – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA  

 

Razão Social da 

Proponente: 

 

 

Endereço: 

 

Telefone: 
 

 

E-MAIL: 

 

 

Objeto:   

VALORES UNITÁRIOS E GLOBAL 

 

em Reais (R$) 

 

Valor Total R$ (por extenso) 

 

Dados do representante da empresa que assinará o termo de contrato, conforme consta no contrato social o u 

ou procuração: 

Nome:  

Identidade nº/ 

órgão expedidor: 

 

CPF nº  

 

 

1 – O prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo 

envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 

2 – A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-

á ao prazo de convocação previsto no art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Local e Data:  

Assinatura do(s) representante(s) legal(is):  

 

(OBS.: Carimbos do CNPJ e Inscrição Estadual no verso) 

 

 

1. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado, redigida em língua portuguesa, salvo quanto às 

expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e 

assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração, com suas 

páginas preferencialmente numeradas sequencialmente. 

                                            

 



 

  

2. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  

 

 

2.1. Identificação do Proponente: Razão Social, CNPJ, Endereço Completo, Telefone/Fax, E-mail;  

2.2. Número do processo e do Pregão;  

2.3.Descrição do objeto da presente licitação; 

2.4. Preço unitário e global, nos termos do ANEXO IV do presente Edital, irreajustáveis, líquidos, incluindo 

todos os custos (impostos, taxas, fretes, encargos fiscais, comerciais, trabalhistas e previdenciários, etc...) e 

cotados em moeda corrente nacional, sendo admitidas até 02 (duas) casas decimais, em conformidade com 

as especificações do objeto;  

2.5. Condições de pagamento = 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de prestação dos 

serviços; 

2.6. Validade da proposta = 30 (trinta) dias, a contar da data de abertura do envelope em sessão pública;  

 

 

a) Nos preços propostos estão inclusos todos os impostos, taxas e todas as demais despesas necessárias 

ao perfeito cumprimento da obrigação objeto da licitação em referência, inclusive o frete. 

 

b) Cumpre plenamente todos os requisitos da habilitação exigidos nesta licitação.        

 

c) A apresentação da proposta implica o conhecimento de todas as disposições contidas neste 

instrumento convocatório, inclusive no que tange as especificações técnicas e quantidades 

estimadas, previstas no ANEXO I.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

1. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DOS SERVIÇOS  

 

Contratação de empresa para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC para atender a 

demanda Da PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE nas modalidades, local e LDN em 

chamadas fixo-fixo e fixo-móvel, sendo as chamadas originadas dos endereços especificados neste termo, 

no município de CESARIO LANGE/SP. 

 

2. PORTABILIDADE NUMÉRICA 

 

 Os números utilizados atualmente pelo CONTRATANTE deverão ser mantidos. 

 Aplica-se a este Termo de Referência a Resolução nº 460 da Anatel, de 19 de março de 2007, que 

dispõe sobre o Regulamento Geral da Portabilidade. 

 

Mensalidade de Serviços 

 Quantidade Valor unitário  Valor Mensal  Valor 12 Meses 

Linhas telefônicas 36    

Troncos Digitais 30 Canais 03    

Ramais DDR 120    

Serviço 0800 03    

Internet Banda Larga   

2 MB 

04 
   

Internet Banda Larga   

4 MB 

02 
   

Internet Banda Larga   

8 MB OU MAIS 

04 
   

  Sub Total 1   

 

Local 

 Quantidade Valor unitário  Valor 

Mensal  

Valor 12 Meses 

Minuto Fixo – fixo (local) 

com 

conexão - DDR 

6.000 

   

Minuto fixo - fixo (local) 

com 

conexão - LT 

4500 

   

Minuto fixo - 

móvel Local 

(VC1) 

Vivo 1000    

Claro 300    

Tim 200    

Oi 100    

 Nextel 200    

Serviço 0800 (Local) fixo – 

fixo 

800 
   

Serviço 0800 (Local) fixo – 

móvel 

200 
   

  Sub Total 2   

 

 

 

 



 

  

 

Longa Distância 

 Quantidade Valor unitário  Valor Mensal  Valor 12 Meses 

Minuto fixo – fixo Intra-

regional 

3.000 
   

Minuto fixo – móvel Intra-

regional 

(VC2) 

600 

   

Minuto fixo - fixo Inter-

regional 

1200 
   

Minuto fixo – móvel Inter-

regional 

(VC3) 

100 

   

  Sub total 3   

  Valor Global   

 

 

ACESSO IP DEDIDCADO – 50 MEGA EM FIBRA FIM A FIM 

 

 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviços de Telecomunicações na modalidade link de 

conexão a Internet Dedicado. 

 

PROPOSTA 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
Quantid

ade 

Valor 

unitário  

Valor Mensal  Valor 12 Meses 

1 

Serviços de Telecomunicações na 

modalidade link de conexão a 

Internet Dedicado VELOCIDADE 

DE 50 MEGA balanceado 

2  
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ANEXO IV 

 

 

TERMO DE  CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE E ...........................,  

 

 

 

 

A Prefeitura Municipal de Cesário Lange, doravante denominada Contratante ato representada pelo Prefeito 

Municipal, Sr. .............., RG nº ............., CPF nº ................., e  ................., inscrito no CNPJ/CPF-MF sob o 

nº ................., com endereço ....................., doravante denominado Contratada, representado neste ato por 

..............................................., portador da carteira de identidade nº ................., CPF nº ............................, 

conforme consta no ........................ (indicar o ato que o qualifica como representante legal), firmam o 

presente termo de contrato,  doravante denominado Processo, concernente à Licitação na modalidade de 

Pregão Presencial sob n° 48/2014. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que 

regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, 

especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as 

partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.   

 

PRIMEIRA (DO OBJETO -  A Prefeitura contrata com a empresa acima através de processo licitatório 

para Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas modalidades 

STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital, link de conexão a Internet banda larga com 

garantia mínima de 10% da velocidade contratada e link de conexão a Internet Dedicado com garantia 

mínima de 100% da velocidade contratada em conformidade com as especificações constantes do Anexo I 

nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, no período 

de 12 meses, nas condições fixadas neste Edital e seus Anexos. 

 

 

SEGUNDA (DA EXECUÇÃO) – A CONTRATADA se compromete em reservar 10 (dez) linhas que será 

liberada caso haja crescimento da Planta que será cobrada somente se houver demanda. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - A Contratada deverá fornecer à Contratante todas as informações pertinentes ao 

serviços, bem como a assistência necessária quanto à execução dos mesmos à pessoa a ser designada pela 

Administração para o necessário acompanhamento. 

 

TERCEIRA (DO VALOR) – O valor global deste contrato é de R$ ........................ (..................),conforme 

classificação final da Contratada constante na ata da sessão do pregão presencial, fls. ...... do Processo, 

correspondendo ao objeto definido na cláusula primeira e para a totalidade do período mencionado na 

cláusula sexta. 

 

§ 1º – Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93 (e suas alterações), 

que deverá ser comprovado pela Contratada e aprovado pelo Contratante. 

 

§ 2º - O equilíbrio de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela Administração a partir de 

requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação comprobatória do 



 

  

incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do requerimento, e nunca de 

forma não retroativa. 

 

QUARTA (DAS DESPESAS) - As despesas decorrentes do objeto deste contrato, correrão por conta da 

Unidade Orçamentária  - Secretaria de Municipal de Governo e Planejamento  – Gabinete e Dependências - 

Manutenção do Gabinete e Dependencias- 02.01.01.041220002.2.002.3.3.90.39 - Outros Serviços Terceiros 

Pessoa Jurídica. – Fonte 01 – conta 66 –   Secretaria de Municipal de Administração e Gestão  – Encargos 

Diversos da Administração - Manutenção do Encargos Diversos- 02.01.02.041220003.2.003.3.3.90.39 

Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica. – Fonte 01 – conta 103 - Secretaria de Municipal de Educação e 

Cultura – Depto de Desenvolvimento Político e Pedagógico – Manutenção no Ensino Fundamental – 

02.05..01.123610013.2.012.3.3.90.39 – Fonte 01 – conta 164 –   Secretaria de Municipal de Educação e 

Cultura – Depto de Gestão Administrativa  –  – Manutenção no Ensino Fundamental – 

02.05.02.123610014.2.012.3.3.90.39 – Fonte 02 – conta 252 –  - Secretaria de Municipal de Saúde – Depto 

de Assistência à Saúde  – Manutenção da Saúde Pública -  – 02.06.01.103010016.2.015..3.3.90.39  –  Fonte 

01  –  conta 328 –  Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania – Fundo Municipal de 

Assistência Social – Manutenção do Fundo Municipal – 02.07.01.0824.40017.2.017.3.3.90.39 – Fonte 01 – 

conta 378 -- Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania – Conselho Tutelar da Criança 

e Adolescente – Assistência a Criança e Adolescente – 02.07.02.0824.40018.2.019.3.3.90.39 – Fonte 01 – 

conta 412 - - Secretaria de Municipal de Serviços Públicos Infraestrutura  – Serviços Urbanos – 

Manutenção dos Serviços Urbanos – 02.08.01.154520020.2.021.3.3.90.39 – Fonte 01 – conta 459 - - 

Secretaria de Municipal de Serviços Públicos Infraestrutura  – Serviços de Estradas de Rodagem Municipal 

– Manutenção das Estradas Municipais – 02.08.02.267820021.2.022.3.3.90.39 – Fonte 01 – conta 487 –   

Secretaria de Municipal de Serviços Públicos Infraestrutura  – Depto de Trânsito – Manutenção do Depto 

Transito – 02.08.03.061810022.2.023.3.3.90.39 – Fonte 01 – conta 512 –   Secretaria de Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente– Depto de Agricultura e Pecuária – Manutenção do Fundo Municipal de 

Agricultura e Pecuária – 02.09.01.206050023.2.024.3.3.90.39 – Fonte 01 – conta 535 , junto ao orçamento-

programa vigente do município. 

 

QUINTA (DO PAGAMENTO) – Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de Nota Fiscal e 

comprovante de serviços realizados, descritos na Nota Fiscal de Prestação de Serviços de 

Telecomunicações, dentro da regras da ANATEL. 

 

§ 1º – Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada, não serão 

geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

 

 

§ 2º - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecida pela Contratada, ou 

cheque nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Cesário Lange. 

 

§ 3º -  Somente serão cobrados os serviços prestados, de acordo com a demanda e necessidade da 

Administração. 

 

SEXTA (DO PRAZO) – O Presente instrumento vigorará por 12 (doze) meses, prorrogável na forma do 

disposto no art. 57,II da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA) – São obrigações da Contratada: Fornecer os 

produtos dentro dos padrões de qualidade exigidos e com prazos de validade em vigor; Obedecer ao prazo 

de entrega estipulados na cláusula Segunda;  

 



 

  

OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE) - São obrigações da CONTRATANTE: 

Fornecer todos os dados e especificações necessárias à completa e correta execução dos serviços; 

Comunicar à Contratada, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das necessidades 

supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento. 

 

NONA (DAS PENALIDADES) – À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as 

sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber: multa diária de 0,35 % (zero vírgula 

trinta e cinco por cento) até o 5º (quinto) dia, e de 0,70 % (zero vírgula setenta por cento) a partir do 6º 

(sexto) dia, por atraso injustificado na entrega dos produtos. 

a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço; b) multa que 

não excederá, em seu total, 10% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de inexecução, com 

ou sem prejuízo para o serviço; c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para 

contratar com o Município de Cesário Lange, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução 

irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço; d) declaração de inidoneidade para 

licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a 

execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 

 

§ 1° – A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” desta cláusula, poderá ser aplicada de forma 

isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que 

tenha em face da Contratante. 

§ 2°  – Ocorrendo atraso na execução por culpa da Contratada, ser-lhe-á aplicada multa moratória de 1% 

(um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso, constituindo-se a mora 

independentemente de notificação ou interpelação. 

 

§ 3° – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a 

responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante. 

 

DÉCIMA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 

e 79 da Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções 

previstas naquela Lei e no Edital. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa. 

 

DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá 

ser objetivo de cessão, transferência, no todo ou em parte. 

 

DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) – A Contratada assume como exclusivamente 

seus,  os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. 

Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 

subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a Contratante ou a terceiros na 

execução deste contrato. 

 

§ 1° – A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação 

tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo 

cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente a Contratada. 

§ 2° – A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, 

ainda que inculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado. 



 

  

§ 3° - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação que lhe foram exigidos na licitação. 

DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo da Contratada 

o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da 

execução de seu objeto. 

DÉCIMA QUARTA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de  Tatuí/SP, excluído 

qualquer outro. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, 

depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Prefeitura Municipal de Cesário Lange,  em  ....... de ............ ... de  2014. 

 

 Prefeitura Municipal de Cesário Lange                                     

 

      Prefeito Municipal                                         Contratada 
 

Testemunhas: 

 

 

1- Nome:                                                                                                         2- Nome: 

 

 

RG:                                                                                                                  RG: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Pregão Presencial Nº 48/2014. 

 

ANEXO V – MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO 

 

PROCURAÇÃO  “EXTRA JUDICIA 

 

    

OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................), com sede na 

Rua ............................................................, nº ............., bairro ...................................., na cidade de 

............................., Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a) 

(sócio/diretor/procurador), Sr.(a) ..........................................................., ........................ (nacionalidade), 

.............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG nº ............................ e do 

CPF nº ............................., residente e domiciliado na Rua ..........................................................., nº .........., 

na cidade de ..............................., Estado de ..................................., ---------- 

 

OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... (estado 

civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº ................................, 

residente e domiciliado na Rua ................................., nº ......., bairro ............................, na cidade de 

............................., Estado de ..........................; ---------- 

 

PODERES:  ao(s)  qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, 

especificamente na licitação modalidade Pregão Presencial Nº  xx /2014, da Prefeitura Municipal de 

Cesário Lange, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar 

atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à 

desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame. 

 

.............................., ........  de ......................... de 2014 

 

 

 

Outorgante 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

.................................,......................................................................................................................... inscrito no 

CNPJ ou CPF sob o nº .. .................................................... por intermédio de seu representante legal o(a) 

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

nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso 

V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ) . 

 

............................................ 

(data) 

 

 

 

............................................................ 

(representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


