
 

  

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 30/2017 
 

 

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 9:00 horas do dia  13  de 07  de 2017.  A sessão 
pública dirigida pelo Pregoeiro, se dará no mesmo dia e local, a partir das 9:00  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 para a contratação 
de empresa para prestação de serviço móvel pessoal – SMP, legalmente autorizada pela 
agência nacional de telecomunicaçãoes – Anatel, com fornecimento de 120 (cento e vinte) 
linhas celulares, com serviço de internet móvel, compreendendo assinatura, intragrupo, 
gerenciamento de dados, acompanhamento gestão, pacote de dados de 3GB e de 5GB, 
franquia de minutos VC 1,2 e 3 e comodato de 57 aparelhos celulares no período de 12 
meses, nas condições fixadas neste Edital e seus Anexos. 

 
 



 

  

3 - DO PREÇO 
 

3.1 - Estima-se o valor global desta licitação em R$  91.872,00 (noventa e um mil, oitocentos 

e setenta e dois 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 Governo e Planejamento – Gabinete e Dependências – 

Manutenção do Gabinete e Dependências 02.01.01 04.122.0002.2.002.3.3.90.39 – Outros 

Serviços de Terceiros Pessoa Juridica  – Fonte 01 – conta 05; Secretaria Mun. de 

Administração – Encargos Diversos da Adminsitração – Manutenção dos Encargos 

Diversos – 02.03.01 04.122.0003.2.003.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 

Juridica  – Fonte 01 – conta 15; Secretaria Mun. de Negócios Jurídicos – Manutenção da 

Secretaria de Neg. Juridicos - 02.04.01 02.061.0044.2.057.3.3.90.39 – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Juridica  – Fonte 01 – conta 28; Secretaria Municipal   de Educação   e   

Cultura –   Depto   de Desenvolvimento Politico  e   Pedagógico  -  Manutenção  do  Ensino  

Fundamental   02.05.01. 12.361.0013.2.012.3.3.90. 39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 

Juridica  – Fonte 01  –  conta 36; Secretaria Municipal   de Educação   e   Cultura –   Depto   

de Desenvolvimento Politico  e   Pedagógico  -  Manutenção  das Creches e Emeis   02.05.01. 

12.365.0012.2.011.3.3.90.339 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica  –   Fonte 01  –  

conta 48; Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Depto de Gestão Administrativa - 

Manutenção do Ensino Fundamental 02.05.02 12.361.0013.2.012.3.3.90.39 – Outros Serviços 

de Terceiros Pessoa Juridica  - Fonte 02 – FUNDEB - conta 74; Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura – Depto de Cultura -  Incentivoi e Manutenção á Cultura - 02.05.03 

13.392.0015.2.014.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica  - Fonte 01  - 

conta 94; Secretaria Municipal de Saúde – Depto de Assistência a Saúde – Manutenção da 

Saúde Pública 02.06.01 10.301.0016.2.015.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 

Juridica  – Fonte 01 – conta 106; Secretaria Mun. De Desenvolvimento Social e Cidadania – 

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência 02.07.01 08.244.0017.2.017.3.3.90.39 – 

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica  – Fonte 01 – conta 136; Secretaria Mun. De 

Desenvolvimento Social e Cidadania – Conselho Tutelar da Criança e Adolescente 02.07.02 

08.243.0018.2.019.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica  – Fonte 01 – 

conta 148; Secretaria Mun. Serviços  Públicos e Infraestrutura – Manutenção dos Serviços 

Urbanos – 02.08.01 15.452.0020.2.021.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 

Juridica  – Fonte 01 – conta 163; Secretaria Mun. Serviços  Públicos e Infraestrutura – 

Manutenção de Estradas de Rodagem – 02.08.02 26.782.0021.2.022.3.3.90.39 – Outros 

Serviços de Terceiros Pessoa Juridica  – Fonte 01 – conta 172; Secretaria Mun. Agricultura 

e Meio Ambiente – Manutenção do Fundo Municipal  de Agricultura – 02.09.01 



 

  

20.605.0023.2.024.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica    –  Fonte 01 – 

conta 178; Secretaria Mun. De Segurança Publica – Manutenção da Secretaria de 

Segurança Pública – 02.13.00 06.181.0055.2.060.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Juridica – Fonte 01 – Conta 191; Secretaria Municipal da  Fazenda – Manutenção 

da Secretaria Municipal da Fazenda – 02.14.01 04.123.0056.2091.3.3.90.39 – Outros Serviços 

de Terceiros Pessoa Juridica – Fonte 01 – Conta 202, 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  30/2017 
PROPOSTA DE PREÇO 
RAZÃO SOCIAL ................. / CNPJ .............  

 

 
ENVELOPE Nº 2 
EDITAL DE Pregão Presencial Nº  30/2017 
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. 
 

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



 

  

8.2.1- Prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
desta licitação; 

 
8.2.2- Prova de Regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou 
sede da empresa licitante, com data de expedição de no máximo 06 (seis) meses anteriores à 
data estipulada no subitem 1.4, ressalvados os prazos de validade originários de cada certidão.  
 
8.2.3.- 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 RFB (Portaria Conjunta RFB/PGN nº 1.751,02/10/2014), dentro do prazo de 
validade;  

8.2.4- A regularidade da situação da licitante frente à Fazenda Estadual deverá ser demonstrada 
através da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativa ao ICMS - 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, com finalidades diversas. 

8.2.5- A regularidade da situação da licitante frente à Fazenda Municipal deverá ser demonstrada 
através da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos aos 
Tributos Mobiliários.  
 
8.2.6- Prova de Regularidade Fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
dentro do prazo de validade; 
 
8.2.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à Lei n.º 12.440/2011 
e à Resolução Administrativa TST n.º 1470/2011, emitida por meio eletrônico pelo Tribunal 
Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao); 
 
8.2.8- A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para aceito de contratação e, não como condição para participação na 
licitação; 
 
8.2.8.1- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Artigo 43 da Lei 
Complementar 123). 
 
8.2.8.1.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação (Artigo 43, §1º da Lei Complementar 123).redação 
da LC 147/2014. 
 
8.3.10- Em não havendo regularização da documentação, no prazo previsto no subitem  8.2.8.1 do 
presente edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 



 

  

neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para assinatura do contrato ou revogar a licitação. (Artigo 43, §2º da Lei 
Complementar 123). 

9 - QUALIFICAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRA  

 
9.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial expedida pelo 
Distribuidor da sede do licitante, com data de emissão anterior à data da entrega das propostas 
de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias; 
 
9.1.1- As empresas recuperação judicial e extrajudicial devem apresentar os seguintes 
documentos para a assinatura do contrato:  
 
a) Para o caso de empresas em recuperação judicial: apresentar cópia do ato de nomeação do 
administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional 
responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente 
do juízo ou do administrador, de que a LICITANTE está cumprindo o plano de recuperação 
judicial. 

 b) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: apresentar a comprovação documental 
de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial 
 
10.1.4- QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL 
 
10.1.4.1- 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; 
 
10.1.4.2- Declaração do licitante de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, nos moldes do Anexo VI. 
 
11.2 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
11.2.1 - 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. 
 
11.2.2 - 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. 
 
11.2.3 - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu 
representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 



 

  

 
11.2.4 - A aceitação dos documentos obtidos via Internet, ficará condicionada à confirmação de 
sua validade, também por esse meio, pela Equipe de Apoio ao Pregoeiro. 

 
11.2.5 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, 
preferencialmente com o nº CNPJ e endereço respectivo. 

 
11.2.6 - 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. 
 
11.2.7 - Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de 
tal forma que não possam ser entendidos. 

 
12 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

12.1- 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. 
 
12.2-  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. 
 
12.3- O julgamento será feito pelo critério de menor preço global, observadas as especificações 
técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital; 
 
12.4- 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. 
 
12.5- Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o 
certame, lavrando-se ata a respeito. 
 
12.6- As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 
dos seguintes critérios: 
 
12.6.1- Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela; 
 
12.6.2- 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; 



 

  

 
12.6.3- 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; 
12.6.3.1- 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. 
 
12.7- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 
de menor preço. 
 
12.8- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
 
12.9- 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): 
 
12.9.1- 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) 
 
12.9.2- 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) 
 
12.9.2.1- 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) 
 
12.9.2.2- Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 12.9.1, 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) 
 
12.9.2.3 – 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) 
 
12.9.2.4- 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; 
 
12.9.3- 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) 
 
12.10- Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as propostas 
não selecionadas por conta da regra disposta no item 12.6.1, e aquelas selecionadas para a etapa 
de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado. 
 
12.11- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às 
penalidades constantes deste Edital. 
 
12.12- O Pregoeiro poderá negociar com o autor do lance de menor valor com vistas à redução do 
preço ofertado. 
 
12.13- Havendo negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço negociado, 
decidindo motivadamente a respeito. 
 
12.14- 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; 
 
12.14.1- 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 8.2.8.1 e 
seguintes deste edital. 
 
12.14.2- A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis 
de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada; 
 
12.14.3- 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. 
 
12.15- Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o 
licitante será habilitado e declarado vencedor do certame; 
 
12.15.1- 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. 
 
12.16-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. 
 



 

  

12.17-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. 
 
13 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1 - 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. 

 
13.2 - 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. 
 
13.3 - 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. 

 
13.4 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 

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

 
14 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
14.1 - 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. 

 
14.2 - 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.   

 



 

  

14.3 - Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular de que trata o subitem 14.1, 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. 
 
14.4 - 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. 

 
14.5 - 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. 
 
14.6 – DA 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. 

 
14.7 – 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. 
 
14.8 - 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. 

 
14.9 - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação que lhe forem exigidas na licitação. 

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

15 - DO PAGAMENTO 
 
15.1 – 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. 
 
15.2 – 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. 
 
 
 
 



 

  

16 – PRAZO DE ENTREGA 

 
16.1 - Prazo de entrega do objeto: A entrega do objeto deste certame deverá ser por completo 
dentro do prazo de 20 dias úteis, contados da assinatura do Termo de Solicitação de Serviço 
Móvel Pessoal, como rege as regras da ANATEL, e mediante ao fornecimento do contrato por 
parte da Contratante devidamente assinado. 
 
17 - DAS SANÇÕES 

 
17.1 – 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 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega 

do objeto da licitação. 
 
17.2 – 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. 

 
17.3 - 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. 

17.4 - 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. 

 
17.5 - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
 



 

  

17.6 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 
 
17.7 - 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. 

 
17.8 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis 
contados da data da intimação do interessado.  
 
17.9 - 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. 

 
18 - DAS INFORMAÇÕES 
 
18.1 - 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. 

19 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1 - 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. 

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

 
19.3 - 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. 

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

 
19.5 - 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. 
 
19.6 - 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. 



 

  

 
19.7 - 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). 

 
19.8 - A Prefeitura do Município de Cesário Lange poderá, a qualquer tempo, motivadamente, 
revogar no todo ou em parte a presente licitação. 
 
 

Cesário Lange, 28 de junho de 2017. 
 
 
 
 

                                      RONALDO PAIS DE CAMARGO 
                                                                                     Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Pregão Presencial Nº 30/2017 
 

Características do produto: 
 
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SMP (SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 
PESSOAL) E SMC (SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDA) 

 
1. OBJETO: 
 
1.1. Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal – SMP (telefonia celular 
móvel) para serviços de voz, dados e gestão de dispositivos, de acordo com as 
normas e regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Telecomunicações 
– Anatel, com disponibilizações de dispositivos de acesso aos serviços 
(smartphones e celulares), em regime de comodato para atender os órgãos da 
Prefeitura Municipal de CESARIO LANGE, conforme segue: 
 
 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MENSAIS 

  Quantidade 

ASSINATURA 120 

INTRAGRUPO 120 

GERENCIAMENTO INTEGRADO 30 

GESTÃO  120 

PACOTE DE DADOS  3 
GB   28 

PACOTE DE DADOS  5 
GB   12 

FRANQUIA DE MINUTOS VC1 (TODOS) 15000 

Sub Total Estimado 1                                                                         R$    87.492,00 

 TRAFEGO LONGA DISTÂNCIA Quantidade 

VC2 (TODOS) Fora DDD 15 dentro de SP 500 

VC3 (TODOS) FORA DO ESTADO DE SP 150 

VC1 EXCEDENTE      

Sub Total Estimado 2                                                                            R$  4.380,00 

  Quantidade 

SAMSUMG S 7 12 

SAMSUMG J1 15 

ALCATEL 30 

EM COMODATO R$ 0,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO (1+2+3) R$ 91.872,00 
  



 

  

 
2. JUSTIFICATIVA: 
 
2.1. Nos últimos anos, as soluções de Tecnologia da Informação e das 
Comunicações (TIC) tem apresentado evolução tanto na gama de serviços 
ofertados, quanto na qualidade destes serviços. Diretamente relacionada à 
evolução, está a rápida obsolescência dos dispositivos de acesso à estas 
soluções (celulares e smartphones). A necessidade de otimização constante da 
comunicação interna à Prefeitura Municipal de CESARIO LANGE e a demais 
órgãos municipais, a necessidade de contatos com outros municípios, tanto para 
a integração regional quanto para contatos nas esferas Estaduais e Municipais, 
e a ampliação dos seus serviços prestados aos cidadãos, exigem maior 
agilidade e eficiência de seus gestores para a execução das atividades 
rotineiras, de onde surge a necessidade imprescindível de um sistema de 
comunicação ágil e eficiente. O uso dos serviços de telefonia móvel por 
servidores públicos a partir de aparelhos e planos pessoais para tratar de 
assuntos relacionados às suas atribuições no serviço público fere o princípio da 
Impessoalidade. Ainda, a gestão centralizada e a possibilidade de controle 
detalhado do consumo dos serviços permitirão à Prefeitura Municipal de 
CESARIO LANGE, entender em detalhes os custos e o uso que será feito dos 
serviços contratados, por linha, apoiando os princípios de Eficiência e 
Transparência do Serviço Público. O objetivo deste certame é atender às 
necessidades dos servidores públicos garantindo-lhes boas condições de 
trabalho proporcionando, por consequência, melhores resultados para a 
administração pública e melhores serviços prestados ao cidadão. Os 
quantitativos licitados foram objeto de estimativa prévia de consumo, com vistas 
a garantir a adequação do objeto licitado, com a preservação dos gastos do 
erário. 
  
3. DEFINIÇÕES: 
 
3.1. ADICIONAL POR CHAMADA - AD: valor fixo cobrado pela Prestadora de 
SMP, por chamada recebida ou originada, quando o Usuário estiver localizado 
fora de sua Área de Mobilidade. 
  
3.2. ÁREA DE COBERTURA: área geográfica em que uma Estação Móvel pode 
ser atendida pelo equipamento rádio de uma Estação Rádio Base do SMP. 
  
3.3. ÁREA DE MOBILIDADE: área geográfica definida no Plano de Serviço, 
cujos limites não podem ser inferiores ao de uma Área de Registro, que serve de 
referência para cobrança do AD. 
  



 

  

3.4. ÁREA DE PRESTAÇÃO: área geográfica, composta por um conjunto de 
Áreas de Registro, delimitada no Termo de Autorização, na qual a Prestadora de 
SMP está autorizada a explorar o serviço. 
3.5. ÁREA DE REGISTRO - AR: área geográfica contínua, definida pela Anatel, 
onde é prestado o SMP, tendo o mesmo limite geográfico de uma Área de 
Tarifação, onde a Estação Móvel do SMP é registrada. 
  
3.6. ÁREA DE SERVIÇO DA PRESTADORA: conjunto de Áreas de Cobertura 
de uma mesma Prestadora de SMP. 
  
3.7. ÁREA DE TARIFAÇÃO - AT: área específica, geograficamente contínua, 
formada por um conjunto de municípios, agrupados segundo critérios sócio 
geoeconômicos, e contidos em uma mesma Unidade da Federação, utilizada 
como base para a definição de sistemas de tarifação. 
  
3.8. CSP – Código de Seleção da Prestadora - número de dois dígitos utilizado 
pelo assinante do Serviço Telefônico para selecionar a operadora em chamadas 
de longa distância. 
  
3.9. LD – LONGA DISTÂNCIA - Chamada originada no SMP, e destinada a 
Código de Acesso associado à área geográfica externa à Área de Registro de 
origem da chamada. 
  
3.10. ROAMING - Designa a capacidade de um usuário de uma rede para obter 
conectividade em áreas fora da localidade geográfica onde está registrado. 
  
3.11. SIM CARD - Módulo de Identificação do Assinante - Circuito impresso do 
tipo smart card utilizado para identificar, controlar e armazenar dados de 
telefones celulares, usando R-UIM (Removable User Identifiable Module). 
  
3.12. SME – Serviço Móvel Especializado. 
  
3.13. SMP – Serviço Móvel Pessoal. 
  
3.14. STFC – Serviço Telefônico Fixo Comutado. 
  
 
4 – DOS SERVIÇOS E TIPOS DE SERVIÇO CONTRATADOS: 
  
4.1. Das características básicas dos serviços:  
  
4.1.1. As chamadas telefônicas realizadas, entre as linhas contratadas, dentro 
da área de registro, não deverão ser cobradas e serão ilimitadas. 
  



 

  

4.1.2. As chamadas telefônicas serão ilimitadas para celulares e telefone fixo de 
qualquer operadora dentro do código de área 19. 
  
4.1.3. A tecnologia a ser adotada para os aparelhos celulares deverá ser o GSM 
(Global System for Móbile Communications), ou HSPA (High SpeedPacket 
Access). A CONTRATADA deverá estar habilitada pela ANATEL a oferecer os 
serviços ofertados na cidade de CESARIO LANGE e municípios da região, 
assim também como nas capitais estaduais e no Distrito Federal. 
  
4.1.4. Os celulares devem possuir chip (identificador da linha, usuário), estarem 
em 
disponibilidade de venda aos consumidores em geral, na data da contratação e 
em 
eventuais substituições. 
  
4.1.5. Todas as linhas deverão possuir identificador de chamadas e serviço de 
caixa postal, ambos sem custo adicional. 
 
4.1.6. A CONTRATADA deverá disponibilizar mensalmente ao Gestor do 
Contrato, em formato digital o detalhamento do uso dos serviços contratados, 
podendo ser discriminados por linha, identificando cada ligação realizada, 
contendo, pelo menos, tipo de ligações, dia e horário de início da ligação, dia e 
horário de término da ligação, código de área de destino da ligação, número de 
destino da ligação, total de minutos da ligação e total do custo da ligação, em 
reais, com impostos. Estas mesmas informações deverão estar disponíveis para 
acesso e download pela Internet, em site com acesso restrito ao gestor do 
Contrato da Prefeitura Municipal de CESARIO LANGE, durante todo o período 
de vigência do contrato. 
  
4.2. Tipos de serviços de telefonia celular: 
VC1 – Ligação feita de móvel para fixo da mesma cidade ou entre cidades do 
mesmo DDD; 
VC1 – Ligação feita de móvel para móvel da mesma operadora e que pertença 
ao mesmo CNPJ – Raiz; 
VC1 – Ligação feita de móvel para móvel da mesma operadora e que não 
pertença ao mesmo CNPJ – Raiz; 
VC1 - Acesso a Caixa Postal; 
VC1 – Ligação feita de móvel para móvel de outra operadora, de mesmo DDD; 
VC1 – Móvel – Fixo, em Roaming; 
VC1 – Móvel – Móvel, mesma operadora, em outra área em Roaming; 
VC1 – Móvel – Móvel de outra operadora em Roaming; 
AD1 – Adicional de deslocamento de chamadas fora do Estado; 
DSL1 – Recebimento de ligação dentro do Estado, na área de cobertura de 
operadora, em cidade com DDD diferente; 



 

  

DSL2 – Recebimento de ligação em outro Estado; 
VC2 – Móvel – Fixo - DDD Diferente, dentro do Estado de Origem; 
VC2 – Móvel – Móvel DDD Diferente, dentro do Estado de Origem, da mesma 
operadora; 
VC2 – Móvel – Móvel DDD Diferente, dentro do Estado de Origem para outra 
operadora; 
VC3 – Móvel – Fixo, Outro Estado; 
VC3 – Móvel – Móvel Outro Estado da mesma operadora; 
VC3 – Móvel - Móvel Outro Estado para outra operadora; 
  
4.3. O serviço de conexão à Internet, por meio de acesso à rede 3G ou superior 
(HSPA) deverá ser ilimitado, sem cobrança adicional de provedor de acesso, 
obedecendo uma franquia mensal mínima  
de 3 GB (três gigabytes), sendo que, após excedida esta franquia, deverá 
ocorrer apenas a redução de velocidade, sem interrupção do serviço de conexão 
de dados. 
  
4.3.1. Os acessos serão utilizados preferencialmente em CESARIO LANGE, SP 
(DDD 15), mas não se limitarão a essa localidade, devendo ser permitida sua 
utilização em todo território nacional. 
  
4.4. O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de forma automática, sem a 
necessidade de habilitação do aparelho ou qualquer outro equipamento, em todo 
o território nacional, sem custo de deslocamento. 
 
4.5. O serviço de mensagens curtas (SMS) deverá ser disponibilizado.  
 
4.6. Deverá ser disponibilizado à Prefeitura Municipal de CESARIO LANGE um 
software para execução de serviços de gestão on-line de todas as linhas 
contratadas. 
  
4.6.1. O sistema deverá permitir a predefinição de minutos por linha e também o 
bloqueio após cada linha atingir o limite pré-definido. 
  
4.6.2. O sistema deverá permitir a liberação de minutos adicionais linha por 
linha, caso seja necessário, bem como controlar o consumo de ligações durante 
o período de faturamento. 
 
4.7. Deverá ser disponibilizado à Prefeitura Municipal de CESARIO LANGE um 
software para execução de serviços de gestão de dispositivos móveis. 
  
4.7.1. O sistema deverá permitir a centralização do controle de todos os 
aparelhos. 
  



 

  

4.7.2. O sistema deverá garantir a proteção às informações armazenadas. 
  
4.7.3. O sistema deverá permitir a extensão das políticas de uso de recursos de 
informática aos aparelhos. 
  
4.7.4. O sistema deverá permitir a Geolocalização dos aparelhos. 
  
4.7.5. O sistema deverá permitir a gestão e distribuição de aplicações. 
  
4.7.6. O sistema deverá permitir a gestão das configurações dos aparelhos 
(permissões, acessos, e-mail, VPN e Wi-Fi). 
  
5 – CARACTERÍSTICAS DOS APARELHOS: 
  
5.1. A CONTRATADA deverá fornecer 57 (cinquenta e sete) equipamentos 
novos, originais, certificados pela Agência Nacional de Telecomunicações 
(ANATEL), em regime de comodato. 
  
5.2. Nos casos de perda, roubo ou furto, fica a contratada responsável ficando, 
nestes casos a CONTRATANTE responsável pelo reembolso do custo dos 
aparelhos. Se for comprovado que o defeito foi ocasionado por mau uso, o 
reparo ou substituição do aparelho ficará sob responsabilidade da 
CONTRATANTE. 
   
5.3. Especificação Técnica dos Aparelhos: 
  
5.3.1. Aparelho TIPO 1 (Com Linha) 
 
5.3.1.1. Novo e sem uso anterior. 
  
5.3.1.2. Processador OCTA Core com frequência de operação interna mínima de 
2,0 Ghz. 
  
5.3.1.3. Memória interna mínima de 32 GB. 
  
5.3.1.4. Visor LCD (TFT) ou AMOLED, com tecnologia Touchscreen (capacitivo), 
tamanho mínimo 5,0 polegadas. 
  
5.3.1.5. Comunicação Wireless, padrão 802.11 a/b/g/n/ac, operando na 
frequência de 2.4 GHz e 5.8GHz’. 
  
5.3.1.6. Certificado de Homologação da ANATEL (Agência Nacional de 
Telecomunicações). 
  



 

  

5.3.1.7. GPS (Global Positioning System) integrado. 
  
5.3.1.8. Compatibilidade com tecnologias 2G (GSM) 850/900/1800/1900 MHz, 
3G (UMTS) 850/900/1900/2100 MHz, 4G (LTE) 700 (BANDA 28 
APT)/850/1800/2600 MHz 
  
5.3.1.9. Câmera traseira integrada com resolução mínima de 12 MP. 
  
5.3.1.10. Câmera frontal com resolução mínima de 5 MP. 
  
5.3.1.11. Dual SIM. 
  
5.3.1.12. Bluetooth. 
  
5.3.1.13. Hotspot WI-FI. 
  
5.3.1.14. Pelo menos 1 (um) slot para cartão de memória. 
  
5.3.1.15. Adaptador AC 110 / 220 volts (fonte) com cabo. 
  
5.3.1.16. Bateria. 
  
5.3.1.17. Cabo de sincronismo (conexão com microcomputador através de 
microUSB ou miniUSB ou equivalente). 
  
5.3.1.18. Fone de ouvido. 
  
5.3.1.19. Teclado Touch-screen. 
  
5.3.1.20. Documentação técnica completa emitida pelo fabricante do smartphone 
ofertado, contendo suas respectivas especificações, configurações e 
orientações, bem como todos os drives de instalação e configuração de 
dispositivos e componentes.  
  
5.3.1.21. Deverá ser fornecido software (aplicativo) para conexão/comunicação 
com microcomputador. 
  
5.3.1.22. Sistema Operacional Android – Marshmallow 6.0.1 ou superior, em 
português (Brasil), configurado, pronto para uso. 
  
5.3.1.23. Devem ser disponibilizadas as LICENÇAS DE USO dos aplicativos (se 
houver). 
  



 

  

5.3.1.24. Deverá ser fornecido manual de instalação e configuração do 
smartphone (original). 
 
  
5.3.2. Aparelho TIPO 2 (Com Linha)    
 
5.3.2.1. Novo e sem uso anterior. 
  
5.3.2.2. Processador Quad Core com frequência de operação interna mínima de 
1 Ghz. 
  
5.3.2.3. Memória interna mínima de 8 GB. 
  
5.3.2.4. Visor LCD (TFT) ou AMOLED, com tecnologia Touchscreen (capacitivo), 
tamanho mínimo 4 polegadas. 
5.3.2.5. Comunicação Wireless, padrão 802.11 b/g/n, operando na frequência de 
2.4 GHz. 
  
5.3.2.6. Certificado de Homologação da ANATEL (Agência Nacional de 
Telecomunicações). 
  
5.3.2.7. GPS (Global Positioning System) integrado. 
  
5.3.2.8. Compatibilidade com tecnologias GSM GPRS EDGE 
(850/900/1800/1900 MHz), WCDMA HSDPA 42.2 / HSUPA 5.76 
(850/900/1900/2100 MHz), LTE (FDD) DOWN/UP 100/50. 
  
5.3.2.9. Câmera traseira integrada com resolução mínima de 5 MP. 
  
5.3.2.10. Câmera frontal com resolução mínima de 2 MP. 
  
5.3.2.11. Dual SIM. 
  
5.3.2.12. Bluetooth. 
  
5.3.2.13. Pelo menos 1 (um) slot para cartão de memória. 
  
5.3.2.14. Adaptador AC 110 / 220 volts (fonte) com cabo. 
  
5.3.2.15. Bateria. 
  
5.3.2.16. Cabo de sincronismo (conexão com microcomputador através de 
microUSB ou miniUSB ou equivalente). 
  



 

  

5.3.2.17. Fone de ouvido. 
  
5.3.2.18. Teclado Touch-screen. 
  
5.3.2.19. Documentação técnica completa emitida pelo fabricante do smartphone 
ofertado, contendo suas respectivas especificações, configurações e 
orientações, bem como todos os drives de instalação e configuração de 
dispositivos e componentes.  
  
5.3.2.20. Deverá ser fornecido software (aplicativo) para conexão/comunicação 
com microcomputador. 
  
5.3.2.21. Sistema Operacional Android 5.1 ou superior, em português (Brasil), 
configurado, pronto para uso. 
  
5.3.2.22. Devem ser disponibilizadas as LICENÇAS DE USO dos aplicativos (se 
houver). 
  
5.3.2.23. Deverá ser fornecido manual de instalação e configuração do 
smartphone (original). 
  
5.3.3. Aparelho TIPO 3 (Com Linha e Sem Linha) 
 
5.3.3.1. Novo e sem uso anterior. 
  
5.3.3.2. Processador Dual Core com frequência de operação interna mínima de 
1 Ghz. 
  
5.3.3.3. Memória interna mínima de 4 GB. 
  
5.3.3.4. Visor LCD (TFT) ou AMOLED, com tecnologia Touchscreen (capacitivo), 
tamanho mínimo 3,5 polegadas. 
  
5.3.3.5. Comunicação Wireless, padrão 802.11 b/g/n, operando na frequência de 
2.4 GHz. 
  
5.3.3.6. Certificado de Homologação da ANATEL (Agência Nacional de 
Telecomunicações). 
  
5.3.3.7. GPS (Global Positioning System) integrado. 
  
5.3.3.8. Compatibilidade com tecnologias GSM/GPRS/EDGE Quadri Band 
(850/900/1800/1900 MHz), WCDMA/HSPA Tri Band (850/1900/2100 Mhz). 
  



 

  

5.3.3.9. Câmera traseira integrada com resolução mínima de 2 MP. 
  
5.3.3.10. Câmera frontal VGA. 
  
5.3.3.11. Dual SIM. 
  
5.3.3.12. Bluetooth. 
  
5.3.3.13. Hotspot Wi-Fi. 
  
5.3.3.14. Pelo menos 1 (um) slot para cartão de memória. 
  
5.3.3.15. Adaptador AC 110 / 220 volts (fonte) com cabo. 
  
5.3.3.16. Bateria. 
  
5.3.3.17. Cabo de sincronismo (conexão com microcomputador através de 
microUSB ou miniUSB ou equivalente). 
  
5.3.3.18. Fone de ouvido. 
  
5.3.3.19. Teclado Touch-screen. 
  
5.3.3.20. Documentação técnica completa emitida pelo fabricante do smartphone 
ofertado, contendo suas respectivas especificações, configurações e 
orientações, bem como todos os drives de instalação e configuração de 
dispositivos e componentes.  
  
5.3.3.21. Deverá ser fornecido software (aplicativo) para conexão/comunicação 
com microcomputador. 
  
5.3.3.22. Sistema Operacional Android 4.4 ou superior, em português (Brasil), 
configurado, pronto para uso. 
  
5.3.3.23. Devem ser disponibilizadas as LICENÇAS DE USO dos aplicativos (se 
houver). 
  
5.3.3.24. Deverá ser fornecido manual de instalação e configuração do 
smartphone (original). 
  
  
6 – CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
  



 

  

6.1. Possuir cobertura, para todos os serviços contratados, em 87% do território 
urbano de CESARIO LANGE. 
  
6.2. Os serviços deverão ser prestados durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
07 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, 
salvaguardados os casos de interrupções programadas e devidamente 
autorizadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). 
 
6.3. Prestar serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC – LD, para o 
encaminhamento de chamadas de Longa Distância originadas das estações 
móveis cedidas em comodato, autorizando a subcontratação se for o caso. 
  
6.4. Disponibilizar à Prefeitura um atendimento diferenciado por meio de 
consultoria especializada e Call Center corporativo (0800). 
  
  
7 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
  
7.1. Caberá à empresa, além do cumprimento às disposições da Lei 9.472/97, 
do contrato de concessão/autorização assinado com a ANATEL e demais 
disposições regulamentares pertinentes aos serviços a serem executados: 
  
7.2. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 
decorrentes da execução dos serviços. 
  
7.3. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito 
federal, estadual ou municipal, bem, ainda, assegurar os direitos e cumprimento 
de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da Anatel, inclusive 
quanto aos preços praticados. 
  
7.4. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados. 
  
7.5. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 
  
7.6. Implantar a supervisão permanente dos serviços, de modo adequado e de 
forma a obter uma operação correta e eficaz. 
  
7.7. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre 
em perfeita ordem. 
 
7.8. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Prefeitura 
Municipal de CESARIO LANGE, inerentes ao objeto deste Termo de Referência. 
  



 

  

7.9. Comunicar à Prefeitura, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 
  
7.10. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas neste Termo de Referência. 
  
7.11. Atender de imediato às solicitações, corrigindo no prazo máximo de 24 
horas, após notificação, qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos 
serviços contratados. 
  
7.12. Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, 
verificando sempre o seu bom desempenho, realizando os serviços em 
conformidade com a proposta apresentada e nas orientações da contratante, 
observando sempre os critérios de qualidade dos serviços a serem prestados. 
  
7.13. As faturas telefônicas serão mensais, impressas por número de assinante 
individual por página e deverão ser entregues à Prefeitura, com antecedência 
mínima de 5 (cinco) dias. 
  
7.14. Garantia e manutenção dos serviços de roaming nacional e internacional, 
devendo oferecer total segurança a seus usuários.  
  
7.15. Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em 
serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação.  
  
7.16. Assumir as responsabilidades por clonagens, que por ventura venham a 
ser identificadas nas linhas homologadas, sem nenhum prejuízo a Prefeitura. 
  
  
8 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 
  
8.1. Permitir acesso dos empregados da empresa prestadora de serviço às suas 
dependências 
para execução dos serviços referentes ao objeto, quando necessário. 
  
8.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelos empregados da prestadora de serviço. 
  
8.3. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom 
desempenho. 
  
8.4. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com àqueles 
praticados no mercado pelas demais prestadoras dos serviços, objeto deste 



 

  

Termo de Referência, de forma a garantir que os contratados continuem a ser os 
mais vantajosos para a Prefeitura Municipal de CESARIO LANGE. 
  
8.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela prestadora, 
inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os 
casos de força maior, justificados e aceitos pelos órgãos contratantes, não deve 
ser interrompida. 
  
8.6. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio de 
representante designado para esse fim. 
  
9 – PRAZOS: 
  
9.1. PRAZOS PARA PAGAMENTO 
  
9.1.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante apresentação da 
fatura, conforme Resolução n° 477 da ANATEL. 
  
9.1.2. As faturas deverão discriminar os serviços efetivamente executados, e 
conter atestamento do gestor do contrato. 
  
9.2. PRAZO DO CONTRATO 
  
9.2.1. O contrato deverá ter a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data indicada na Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, nos termos e 
condições do art. 57, da Lei 8.666/93. 
  
9.3. PRAZO PARA TROCA DE APARELHOS 
  
9.3.1. Os aparelhos deverão ser trocados a cada 12 (doze) meses, em virtude 
do desgaste 
natural dos mesmos. 
  
 10 - GARANTIA: 
  
10.01. Garantia mínima de 01 (um) ano, com o fabricante ou rede de 
assistências técnicas. 
  
11 - DO PROPONENTE: 
  
11.01. O proponente deverá apresentar, na proposta, declaração contendo 
Marca (fabricante) e modelo do smartphone ofertado. 
  



 

  

11.02. O proponente deverá apresentar, na proposta, declaração informando 
que o smartphone ofertado é novo e sem uso anterior. 
  
  
  
12 - DISPOSIÇOES FINAIS 
  
12.01. Por ocasião de cada entrega, a contratada deverá fornecer uma 
relação/listagem com informações básicas sobre os equipamentos entregues, 
contendo, pelo menos, os seguintes dados, por equipamento: marca, modelo e 
número de série de fabricação do Smartphone, período de garantia, número e 
data de emissão da nota fiscal, nome e telefone da (s) empresa (s) credenciada 
(s) pelo fabricante dos equipamentos para prestar manutenção (assistência 
técnica), situada na cidade de CESARIO LANGE. 
  
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2017 
 

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. 
30/2017, 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 2017. 
 
 

____________________________________________ 
Nome e assinatura do representante 
RG nº............................................... 

 
Local/data: 
 
Nome: 
Cargo/função: 
 

 
 
 
 
 

 



 

  

 

Pregão Presencial Nº 30/2017 
 

ANEXO III – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA  
 

Razão Social da 
Proponente: 

 

 
Endereço: 

 

Telefone: 
 

 
E-MAIL: 

 

 
TABELA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

  

  

  
  

SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL 

Item Tipos de Serviços Unidade 

Quantidade 

Estimada 

Mensal 

Preço 

Unitário 

Mensal 

(R$) 

Preço Total 

Mensal 

(R$) 

Preço 

Total 

Anual 

(R$) 

01 Assinatura  Serviço        

02 Tarifa Zero Local  Serviço        

03 Gestão On-Line de Linhas Serviço        

04 Gestão de Dispositivos Serviço        

05 
Pacote de Dados xxG 

(xxGB) 
Serviço  

  
    

06 
VC1 – DDD 19 para Fixo, 

Móvel – Compartilhado  
Minutos  

  
    

07 
VC2 fora da área 19 dentro 

de SP  
Minutos  

  
    

08 VC3 fora do estado de SP  Minutos        

09  SMS Serviço        

PREÇO TOTAL (R$)     

APARELHOS EM COMODATO 

Item Descrição Unidade Quantidade Marca Modelo 

01 TIPO 1 (Com Linha) Unidade      

02 TIPO 2 (Com Linha) Unidade      

03 TIPO 3 (Com Linha) Unidade      

        



 

  

 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Pregão Presencial Nº 30/2017 
 

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° 
30/2017. 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 para prestação de serviço móvel pessoal – 
SMP, legalmente autorizada pela agência nacional de telecomunicaçãoes – Anatel, com 
fornecimento de 120 (cento e vinte) linhas celulares, com serviço de internet móvel, 
compreendendo assinatura, intragrupo, gerenciamento de dados, acompanhamento gestão, 
pacote de dados de 3GB e de 5GB, franquia de minutos VC 1,2 e 3 e comodato de 57 
aparelhos celulares no período de 12 meses, nas condições fixadas neste Edital e seus 
Anexos. 
 

SEGUNDA (DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA) – A Contratada deverá fornecer os 
aparelhos celulares sem custo para a municipalidade, na Prefeitura Municipal de Cesário 
Lange, sito à Praça Padre Adolfo Testa, 651- centro- Cesário Lange. 
 
 
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 Governo e Planejamento – Gabinete e 

Dependências – Manutenção do Gabinete e Dependências 02.01.01 

04.122.0002.2.002.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica  – Fonte 01 – 

conta 05; Secretaria Mun. de Administração – Encargos Diversos da Adminsitração – 

Manutenção dos Encargos Diversos – 02.03.01 04.122.0003.2.003.3.3.90.39 – Outros Serviços 

de Terceiros Pessoa Juridica  – Fonte 01 – conta 15;  Secretaria Mun. de Negócios Jurídicos 

– Manutenção da Secretaria de Neg. Juridicos - 02.04.01 02.061.0044.2.057.3.3.90.39 – 

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica  – Fonte 01 – conta 28; Secretaria Municipal   

de Educação   e   Cultura –   Depto   de Desenvolvimento Politico  e   Pedagógico  -  

Manutenção  do  Ensino  Fundamental   02.05.01. 12.361.0013.2.012.3.3.90. 39 – Outros 

Serviços de Terceiros Pessoa Juridica  – Fonte 01  –  conta 36; Secretaria Municipal   de 

Educação   e   Cultura –   Depto   de Desenvolvimento Politico  e   Pedagógico  -  

Manutenção  das Creches e Emeis   02.05.01. 12.365.0012.2.011.3.3.90.339 – Outros Serviços 

de Terceiros Pessoa Juridica  –   Fonte 01  –  conta 48; Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura – Depto de Gestão Administrativa - Manutenção do Ensino Fundamental 02.05.02 

12.361.0013.2.012.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica  - Fonte 02 – 

FUNDEB - conta 74; Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Depto de Cultura -  

Incentivoi e Manutenção á Cultura - 02.05.03 13.392.0015.2.014.3.3.90.39 – Outros Serviços 

de Terceiros Pessoa Juridica  - Fonte 01  - conta 94;  Secretaria Municipal de Saúde – Depto 

de Assistência a Saúde – Manutenção da Saúde Pública 02.06.01 10.301.0016.2.015.3.3.90.39 

– Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica  – Fonte 01 – conta 106; Secretaria Mun. De 

Desenvolvimento Social e Cidadania – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência 

02.07.01 08.244.0017.2.017.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica  – Fonte 

01 – conta 136; Secretaria Mun. De Desenvolvimento Social e Cidadania – Conselho Tutelar 

da Criança e Adolescente 02.07.02 08.243.0018.2.019.3.3.90.39 – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Juridica  – Fonte 01 – conta 148; Secretaria Mun. Serviços  Públicos e 

Infraestrutura – Manutenção dos Serviços Urbanos – 02.08.01 15.452.0020.2.021.3.3.90.39 – 

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica  – Fonte 01 – conta 163; Secretaria Mun. 

Serviços  Públicos e Infraestrutura – Manutenção de Estradas de Rodagem – 02.08.02 

26.782.0021.2.022.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica  – Fonte 01 – 

conta 172;  Secretaria Mun. Agricultura e Meio Ambiente – Manutenção do Fundo 

Municipal  de Agricultura – 02.09.01 20.605.0023.2.024.3.3.90.39 – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Juridica    –  Fonte 01 – conta 178; Secretaria Mun. De Segurança Publica 

– Manutenção da Secretaria de Segurança Pública – 02.13.00 06.181.0055.2.060.3.3.90.39 – 

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica – Fonte 01 – Conta 191 - Secretaria Municipal 

da  Fazenda – Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda – 02.14.01 



 

  

04.123.0056.2091.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica – Fonte 01 – 

Conta 202 , junto ao orçamento-programa vigente do município. 
 
QUINTA (DO PAGAMENTO) –   
9.1.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante apresentação da fatura, conforme 
Resolução n° 477 da ANATEL. 
  
9.1.2. As faturas deverão discriminar os serviços efetivamente executados, e conter atestamento 
do gestor do contrato, cujo designado é o responsável pelo setor de TI desta prefeitura. 
  
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) –  
7.1. Caberá à empresa, além do cumprimento às disposições da Lei 9.472/97, do contrato de 
concessão/autorização assinado com a ANATEL e demais disposições regulamentares 
pertinentes aos serviços a serem executados: 
  
7.2. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 
execução dos serviços. 
  
7.3. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, bem, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas 
por regulamentação da Anatel, inclusive quanto aos preços praticados. 
  
7.4. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados. 
  
7.5. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 
  
7.6. Implantar a supervisão permanente dos serviços, de modo adequado e de forma a obter uma 
operação correta e eficaz. 
  
7.7. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem. 
 
7.8. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Prefeitura Municipal de 
CESARIO LANGE, inerentes ao objeto deste Termo de Referência. 
  
7.9. Comunicar à Prefeitura, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários. 
  
7.10. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a 
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de 
Referência. 



 

  

  
7.11. Atender de imediato às solicitações, corrigindo no prazo máximo de 24 horas, após 
notificação, qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos serviços contratados. 
  
7.12. Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre 
o seu bom desempenho, realizando os serviços em conformidade com a proposta apresentada e 
nas orientações da contratante, observando sempre os critérios de qualidade dos serviços a 
serem prestados. 
  
7.13. As faturas telefônicas serão mensais, impressas por número de assinante individual por 
página e deverão ser entregues à Prefeitura, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. 
  
7.14. Garantia e manutenção dos serviços de roaming nacional e internacional, devendo oferecer 
total segurança a seus usuários.  
  
7.15. Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em serviço, bem como 
zelar pela integridade da comunicação.  
  
7.16. Assumir as responsabilidades por clonagens, que por ventura venham a ser identificadas 
nas linhas homologadas, sem nenhum prejuízo a Prefeitura. 
 
OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE). 
8.1. Permitir acesso dos empregados da empresa prestadora de serviço às suas dependências 
para execução dos serviços referentes ao objeto, quando necessário. 
  
8.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados 
da prestadora de serviço. 
  
8.3. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom 
desempenho. 
  
8.4. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com àqueles praticados no 
mercado pelas demais prestadoras dos serviços, objeto deste Termo de Referência, de forma a 
garantir que os contratados continuem a ser os mais vantajosos para a Prefeitura Municipal de 
CESARIO LANGE. 
  
8.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela prestadora, inclusive quanto à 
continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e 
aceitos pelos órgãos contratantes, não deve ser interrompida. 
  
8.6. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio de representante 
designado para esse fim. 
  



 

  

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 0,3% 

(três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto da licitação. 
 
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 (DASCONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS): 
 10.1. Possuir cobertura, para todos os serviços contratados, em 87% do território urbano de 
CESARIO LANGE. 
  
10.2. Os serviços deverão ser prestados durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias 
por semana, durante todo o período de vigência do contrato, salvaguardados os casos de 
interrupções programadas e devidamente autorizadas pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (ANATEL). 
 
10.3. Prestar serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC – LD, para o encaminhamento de 
chamadas de Longa Distância originadas das estações móveis cedidas em comodato, autorizando 
a subcontratação se for o caso. 
  
10.4. Disponibilizar à Prefeitura um atendimento diferenciado por meio de consultoria 
especializada e Call Center corporativo (0800). 
  
DÉCIMA PRIMEIRA (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 SEGUNDA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá 
ser objetivo de cessão, transferência, no todo ou em parte. 
 
DÉCIMA TERCEIRA ( PRAZO PARA TROCA DE APARELHOS) -  Os aparelhos deverão ser 
trocados a cada 12 (doze) meses, em virtude do desgaste 
natural dos mesmos. 
  
DÉCIMA QUARTA (DA GARANTIA):  Garantia mínima de 01 (um) ano, com o fabricante ou rede 
de assistências técnicas. 

  
DÉCIMA QUINTA (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 SEXTA (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  2017. 
 
 Prefeitura Municipal de Cesário Lange                                     
 

Prefeito Municipal                                            Contratada 
 

Testemunhas: 
 
1- Nome:                                                                                                         2- Nome:  
RG:                                                                                                                  RG: 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Pregão Presencial Nº 30/2017. 

 
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 /2017, 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 2017 
 
 
 

Outorgante 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2017. 
 
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) 

 
 
 

 

 

 


