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 EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO Nº 003/2015  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015  

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM, no uso de suas 

atribuições legais torna público, para conhecimento dos interessados, que, na Prefeitura Municipal de 

Santana da Vargem, situada na Pça. Pe. João Maciel Neiva, n.º 15, Centro, mediante designação do 

Pregoeiro e componentes da equipe de apoio, conforme Portaria nº 003/2015 de 05 de janeiro de 

2015, se encontra aberta licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL C/C artigo da Lei 8.666/93 

mediante a formalização de REGISTRO DE PREÇO, tipo menor preço global, nos termos da Lei nº 

10.520 de 17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

 O Pregoeiro e a equipe de apoio reunir-se-ão, em sessão pública, para 

processamento do pregão.  

A abertura da sessão será às 09h00min do dia 06 de fevereiro de 2015 no 

Departamento de Licitações, localizado na Pça Pe. João Maciel Neiva, nº 15, Centro, em Santana da 

Vargem - MG, quando será realizado o credenciamento dos representantes das empresas. 

 

I - DO OBJETO 

 

1.1 O objeto deste Pregão é a Contratação de empresa para prestação de Serviço de Telefonia 

Móvel, SMP (Serviço Móvel Pessoal), para uso dos servidores da Prefeitura Municipal de Santana da 

Vargem, com o fornecimento de acesso móvel pós-pago durante 12 (doze) meses detalhado no 

Anexo I do Edital. 

1.2 Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 

1.2.1 ANEXO I – Termo de Referência; 

1.2.2 ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial 

1.2.3 ANEXO III – declaração de pleno atendimento; 

1.2.4 ANEXO IV – modelo de procuração para o credenciamento 

1.2.5 ANEXO V – modelo de declaração que não emprega menor 

1.2.6 ANEXO VI – modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo 

1.2.7 ANEXO VII – modelo de declaração de disponibilidade de pessoal técnico 

1.2.8 ANEXO VIII – minuta de Contrato. 

 

II – PRAZOS E CONDIÇÕES DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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2.1 O prazo para assinatura da ATA é de até cinco dias, contados da data da intimação, sob pena de 

o adjudicatário decair do direito de fazê-lo e incorrer em multa de até 5% do preço total o contrato. 

2.2 Decorrido o prazo de assinatura da Ata sem manifestação do adjudicatário, é facultado ao 

Município convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, 

devidamente atualizados, se for o caso, ou revogar a licitação. 

2.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 

poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 

assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

2.4 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta 

ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

2.5 É admitida a prorrogação da vigência da Ata, quando a proposta continuar se mostrando mais 

vantajosa. 

2.6 O prazo de validade da Ata de Registro de Preço é de um ano. 

 

III - DO CONTRATO 

 

3.1 A contratação da(s) licitante(s) vencedora(s) do presente Pregão será representada pela 

expedição do Contrato ou algum dos instrumentos equivalentes (art. 62, caput, da Lei nº 8.666/1993), 

aplicando-se, no que couber relativamente à "carta contrato", à "nota de empenho de despesa", à 

"autorização de compra", à "ordem de execução de serviço" ou outros instrumentos hábeis o 

disposto no art. 55 da mesma Lei.  

3.2 Ressalta-se que na licitação para Registro de Preços não há a fase de adjudicação por não se 

conferir a expectativa de direito a nenhum fornecedor, visto que uma das peculiaridades desse 

processo é a não obrigatoriedade da contratação, razão porque a Administração se reserva o 

direito de não assinar contrato com a licitante vencedora. 

3.3 A fase de adjudicação cede lugar à fase de Registro, na qual é identificado o fornecedor com o 

melhor preço; 

3.4 Após a fase de Registro de Preço, a Administração convocará o vencedor, ou vencedores, para 

assinar a Ata de Registro de Preço, o contrato ou retirar o instrumento equivalente (carta-contrato, 

nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço - art. 62, 

caput, da Lei nº 8.666/1993) no prazo estabelecido. 

3.5 Os contratos acaso firmados poderão ter sua vigência prorrogada na forma do art. 57 da Lei nº 

8.666/1993. 

3.5.1 Em caso de prorrogação da vigência contratual, o valor das tarifas poderá ser atualizado 

de acordo com os reajustes determinados pela ANATEL, podendo haver redução ou 
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majoração das mesmas. 

 

IV – SANÇÕES 

 

4.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 

adjudicatária. Não sendo aceitas as justificativas pelo Município de Santana da Vargem, 

resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções: 

a. Advertência. 

b. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total 

estimado da ata, pela recusa em assiná-la no prazo máximo de 02 (dois) dias após regularmente 

convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n° 

8.666/93; 

c. Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor 

total estimado da ata, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega total do 

objeto deste, caracterizando a inexecução parcial; 

d. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total 

estimado da ata pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis, caracterizando a 

inexecução parcial do mesmo. 

e. Suspensão do direito de contratar e participar de licitação com a Administração de Santana 

da Vargem - MG pelo período de até 05 (cinco) anos. 

4.2 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, 

previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 8.666/93, inclusive a responsabilização da 

licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração, sanções civis e penais 

entre outras. 

4.3 A multa deverá ser recolhida para o Município de Santana da Vargem, no prazo máximo de 10 

(dez) dias corridos contados da data de recebimento da notificação. 

4.4 O valor da multa poderá ser compensado nos créditos porventura havidos junto a Administração 

Municipal. 

4.5 À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata, deixar 

de entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o 

retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a 

execução da ata, comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar 

e contratar com o Município de Santana da Vargem pelo período de até (05) cinco anos, sem 

prejuízo das multas previstas neste edital, no contrato e nas normas legais pertinentes. 

4.6 As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

4.7 Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o 

contraditório e a ampla defesa. 
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4.8 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

4.8.1 descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

4.8.2 não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável; 

4.8.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; e 

4.9 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador. 

 

V – LOCAL ONDE PODERÁ SER EXAMINADO O EDITAL E SER ADQUIRIDO 

 

5.1 O edital será fornecido pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem/MG através do site oficial 

www.santanadavargem.mg,gov.br a qualquer interessado, ou no Setor de Compras, situado na 

Praça Padre João Maciel Neiva, nº 15, Centro, no horário das 08h30min às 10h30min e das 

13h00min às 15h30min. 

 

VI – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

6.1 Poderão participar da Licitação as licitantes devidamente cadastradas no município ou não, 

observando a necessária qualificação. 

6.2 Poderão participar deste pregão empresas cujo objeto social seja compatível com o objeto 

licitado através deste edital e, também: 

6.2.1 Estabelecidas no país, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste edital e 

respectivos Anexos; 

6.3 As licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste edital, 2 (dois) 

envelopes devidamente fechados, contendo no envelope n.º 1, sua proposta comercial, e no 

envelope nº 2, a documentação comprobatória da habilitação conforme solicitado neste Edital, sendo 

que, ambos deverão conter, na parte externa, além da  razão social, CNPJ e endereço, os seguintes 

dizeres: 

 

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem 

Envelope nº 1 - “PROPOSTA COMERCIAL” 

Processo Licitatório nº 003/2015 

Pregão Registro de Preços nº 002/2015 

Licitante 
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Prefeitura Municipal de Santana da Vargem 

Envelope nº 2 “DOCUMENTAÇÃO” 

Processo Licitatório nº 003/2015 

Pregão Registro de Preços nº 002/2015 

Licitante 

 

6.4 A DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO aos requisitos de habilitação de acordo com 

modelo estabelecido no Anexo II do Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº 1 e 2. 

6.5 A PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO, no caso de procuradora empresa, conforme 

modelo estabelecido no Anexo III do Edital ou o CONTRATO SOCIAL, no caso de representante 

legal da empresa, em ambos os casos deverá ser apresentado fora dos Envelopes nº 1 e 2. 

6.6 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas nas seguintes condições: 

6.6.1 Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação; 

6.6.2 Que estejam com o direito de licitar e contratar com qualquer dos órgãos da Administração 

Pública suspensa ou por esta tenham sido declaradas inidôneas; 

6.6.3 Que estejam reunidas em consórcio ou cooperativa; controladas, coligadas ou subsidiárias 

entre si; estrangeiras que não funcionam neste País. 

 

VII – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

7.1 Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO, o 

representante da proponente entregará ao PREGOEIRO documento que o credencie para participar 

do aludido procedimento, respondendo por sua representada e representando-a, devendo, ainda, 

identificar-se e exibir cópia da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com 

fotografia. 

7.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular, sempre acompanhado do contrato social ou outro instrumento constitutivo da eventual 

proponente, diretamente vinculado à correspondente natureza jurídica, com poderes específicos 

para, além de representar a proponente em todas as etapas / fases do PREGÃO, apresentar 

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os 

envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (A) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B), formular 

verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou 

ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção 

de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre 

a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar 

todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos 
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pertinentes ao certame, ficando facultada a adoção do modelo contido no ANEXOIII. 

7.2.1 Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, impõe-se a 

comprovação da capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário através da 

apresentação do contrato / estatuto social da empresa. 

7.3 Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto / contrato social ou documento equivalente, 

no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 

de tal investidura. 

7.4 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um 

deles poderá representar apenas uma credenciada.  

7.5 A ausência do representante devidamente credenciado importará a imediata exclusão da licitante 

na etapa de lances verbais.  

7.6 As pessoas interessadas, não credenciadas, poderão acompanhar as sessões de abertura dos 

envelopes, desde que não interfiram de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

7.7 Será indeferido o credenciamento sempre que não forem apresentados os documentos 

necessários à identificação do interessado ou demonstrada sua condição de representante do 

licitante. 

 

VIII – PROPOSTA COMERCIAL 

 

8.1 A proposta deverá conter a especificação clara e detalhada do objeto a ser ofertado, 

rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste edital e anexos, não se admitindo 

propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos: 

a. A “Proposta” deverá estar digitada no arquivo digital fornecido via e-mail pelo setor de 

Compras e Licitações da Prefeitura de Santana da Vargem, com cópia em CD/DVD, digitada e 

impressa em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada a última 

folha e rubricada as demais, sob pena de desclassificação.  

b. Número do Edital do Pregão e do Processo Licitatório; 

c. Razão social do licitante, endereço completo, número de inscrição no CNPJ, o número do 

telefone, fac-símile e e-mail, quando houver. 

d. Planilha de preço ofertado. 

e. Prazo de validade que deverá ser de no mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da data de 

sua apresentação; 

f. Nome e qualificação do responsável técnico da licitante, ou seja, nome completo, endereço, 

CPF, número da inscrição no órgão competente, estado civil, nacionalidade e profissão e respectiva 

assinatura. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 
 Praça Padre João Maciel Neiva nº 15 – 37195-000 

Fone (35) 3858-1200 - CNPJ nº 18.245.183/0001-70 
www.santanadavargem.mg.gov.br 

compras_licitacao@santanadavargem.mg.gov.br 

 
 
 
 
         
   
  
 

g. prazo de inicio da prestação dos serviços não poderá ser superior a 15 (quinze) dias úteis 

contados do recebimento da Ordem de Serviço. 

8.2 Nos valores ofertados deverão ser consideradas todas as condições constantes do Termo de 

Referência, Anexo I, devendo estar previstos todos os custos com tributos, taxas, fretes e seguros, 

bem como demais despesas incidentes ou necessárias à efetivação do objeto deste processo.  

8.3 O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou 

Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, e que não estiver 

sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada, deverá declarar, em campo 

próprio, no sistema eletrônico, sua condição de ME ou EPP.  

8.3.1 O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e 

administrativamente. 

8.4 Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação para a 

contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.  

8.5 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade 

das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada prorrogação da validade das 

mesmas a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse 

desta Administração;  

8.6 A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior, 

dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.  

8.7 Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da 

entrega de sua Proposta Comercial. 

8.8 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

Pregão, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.  

8.9 O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às 

exigências previstas neste Edital.  

8.10 A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao pregoeiro, 

antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

8.11 Nos preços cotados deverão estar incluídos todas as despesas necessárias à execução do 

objeto desta licitação sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem. A 

omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será interpretada 

como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a 

abertura das propostas. 

8.12 O arquivo digital da proposta deverá ser solicitado ao Setor de Compras e Licitações 

através do e-mail compras_licitacao@santanadavargem.mg.gov.br ou pelo telefone (35) 3858-

1200. 
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IX – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E LANCES 

 

10.1 – No horário e local indicados neste edital, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 

iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração máxima 

de 30 minutos. 

10.1.1 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de 

pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo II 

ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  

10.1.2 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 

conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  

10.2 – Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o critério MENOR PREÇO 

GLOBAL. 

10.3 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 

penalidades constantes deste edital. 

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

seguintes critérios:  

a. Seleção da proposta de menor preço; 

b. O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e 

classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em 

valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor preço; 

c. O pregoeiro poderá determinar a participação de todos os proponentes, quaisquer que sejam 

os preços oferecidos nas propostas escritas, objetivando ampliar a concorrência; 

10.5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma 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. 

10.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, 

em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 

lances. 

10.6 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 

de menor preço. 

10.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances. 

10.8 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço. 

10.9 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço 

decidindo motivadamente a respeito. 

10.9.1 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços constantes do termo de referência e da 

planilha de trabalho constantes destes autos. 
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10.10 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 

10.11 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame. 

10.12 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

10.13 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 

de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

10.14 – Caso a proposta apresente erros de soma e/ou multiplicação, o pregoeiro fará a correção 

dos cálculos e a proposta será aceita mediante expresso consentimento do proponente. Caso 

contrário, a proposta será desclassificada. 

10.15 – O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira 

classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito. Verificando-se, no 

curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital, a proposta será 

desclassificada. 

10.16 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital. 

10.17 – Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo pregoeiro e licitantes 

presentes, ressaltando-se que poderão constar ainda as assinaturas da equipe de apoio, sendo-lhe 

facultado este direito. 

 

XI – DOCUMENTAÇÃO 

 

11.1 - O envelope nº 02 HABILITAÇÃO, deverá conter em seu interior os documentos relacionados 

abaixo em uma via, com cópias autenticadas ou acompanhadas dos originais: 

 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

11.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual;  

11.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 

11.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício;  
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11.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

(Lei 8.666/93, art. 27, II, c/c art. 30) 

 

11.1.5 Cópia autenticada do Termo de Autorização ou Contrato de Concessão celebrado entre a 

ANATEL e a empresa licitante, e/ou publicação no Diário Oficial da União (DOU), onde conste, em 

seu objeto, autorização para prestação do Serviço Telefônico Móvel Celular ou Serviço Telefônico 

Móvel Pessoal com cobertura para a área que engloba o estado de Minas Gerais, no caso REGIÃO I. 

 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA 

(Lei 8.666/93, art. 27, II, c/c art. 30) 

 

11.1.6 Certidão Negativa de Falência e de Concordata expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, datada de, no máximo, 

180 (cento e oitenta) dias da data prevista para a realização da sessão pública do PREGÃO; 

 

HABILITATAÇÃO FISCAL 

(Lei 8.666/93, art. 27, IV) 

 

11.1.8 Prova de regularidade junto à Fazenda Federal - Certidão Conjunta de Débitos Relativos a 

Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Prova de regularidade relativa à Seguridade Social 

(INSS); 

11.1.9 Prova de regularidade junto ao FGTS: Certidão de Regularidade de Situação ou equivalente. 

11.1.10 Prova de regularidade junto à Fazenda do Município sede do licitante: Certidão Negativa de 

Débito ou equivalente. 

11.1.11 Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual - Certidão Negativa de Débito ou 

equivalente; 

11.1.12 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 
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TRABALHO DE MENORES 

(Lei 8.666/93, art. 27, V) 

 

11.1.13 – Declaração de que não emprega menores. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 

art. 7º da Constituição Federal: o modelo contido no ANEXO IV 

11.1.14 – Comprovação da inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a 

administração: fica facultada a utilização do modelo constante do ANEXO V. 

11.2 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou 

publicação em órgão da imprensa oficia. 

 

XII – ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 

 

12.1 - É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato 

convocatório do pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da 

legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, 

observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para 

recebimento das propostas. 

12.1.1 – Os esclarecimentos pretendidos serão dirigidos ao Pregoeiro, com encaminhamento através 

de protocolo no setor respectivo da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem. 

12.1.2 – Não serão respondidos questionamentos orais (através de telefone) 

12.1.3. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 24 (vinte quatro) horas, a contar 

do recebimento. 

 

XIII - PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

13.1 - É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de 

impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 

2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas. 

13.1.1 – A impugnação ou pedido de providências será dirigido ao pregoeiro e encaminhada através 

de protocolo nos setor específico da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem. 

13.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela 

autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 24 (vinte quatro) horas, a 

contar do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de comportar 

divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO. 

13.1.4. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique em 

modificações do ato convocatório do PREGÃO, além das alterações decorrentes, divulgação 
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pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização do 

certame.  

 

XIV – RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

14.1 - Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do PREGÃO ou que 

tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ão) manifestar imediata e 

motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer. 

14.2 - Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa / fase / procedimento do 

PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente a respeito, 

procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo de 3 (três) dias, 

a contar da ocorrência. 

14.3 - As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra razões em igual 

número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE. 

14.4 - Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, o 

PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente 

informado, à autoridade competente para decisão. 

14.5 - Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e 

horários previstos neste EDITAL. 

14.6 - O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo, sendo que seu 

acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

XV – ADJUDICAÇÃO 

 

15.1 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da(s) 

proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao PREGOEIRO 

adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora. 

15.2 - Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão 

do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do 

certame à proponente vencedora. 

 

XVI - HOMOLOGAÇÃO 

 

16.1 - Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO. 

16.2. A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da proponente 

adjudicatária para assinar a ata de registro de preços, respeitada a validade de sua proposta. 
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XVII – JULGAMENTO 

 

17.1 - O critério de julgamento será o MENOR PREÇO GLOBAL. 

17.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, de acordo com os critérios 

estabelecidos neste edital, decidindo motivadamente a respeito. 

17.2.1 - Casos não se realizem lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 

17.2.2-Em havendo apenas uma oferta e desde que esta atenda a todos os termos do edital e que 

seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

17.3 - Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilita tórias, o 

Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 

verificação das condições de habilitação do licitante, e, assim, sucessivamente, na ordem 

desclassificação, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o respectivo 

licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual tenha apresentado 

proposta. 

17.3. Sendo aceitável a oferta de menor preço, o Pregoeiro designará dia, hora e local para 

demonstração do  sistema  ofertado  pela  licitante  ocasião  em  que  deverá  ser  verificada  sua  

conformidade   com  as especificações  constantes no Projeto Básico - Termo de Referência, 

Anexo I. 

17.4. A licitante vencedora que não comparecer à sessão de demonstração ou que não demonstre 

satisfatoriamente o atendimento às especificações  constantes  no Projeto  Básico  - Termo  de 

Referência, será desclassificada. 

17.5. Será declarada como satisfatória a demonstração que atenda em pelo menos 80% as 

especificações constantes do Projeto  Básico  - Termo  de Referência, assim sendo, o Pregoeiro 

declarará o vencedor da disputa no sistema. 

17.6. No  caso  de desclassificação  da proposta  de menor  preço  ou inabilitação  do licitante, o 

Pregoeiro examinará  a proposta ou lance subsequente,  verificando  a sua aceitabilidade  e 

habilitação  do licitante, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente,  até a apuração de 

uma proposta ou lance que atenda às exigências deste Edital. 

17.7 - Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

17.7 - Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos os atos 

do procedimento e as ocorrências relevantes, e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe 

de Apoio e pelos licitantes presentes. 

17.8 - Decididos os recursos ou transcorrido in abis o prazo para sua interposição, ficará disponível 

aos licitantes, exceto aos vencedores, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” na sala 

da Comissão Permanente de Licitação. 
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XVIII – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

18.1 No prazo de 15 dias úteis após a emissão de ordem de serviço, a licitante vencedora 

deverá providenciar a entrega dos chips, e disponibilizar os serviços referentes aos mesmos. 

18.2 A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem reserva-se ao direito de não receber os serviços 

prestados em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o 

contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei 8.666/93. 

18.3 A licitante vencedora é obrigada a substituir ou refazer, de imediato e às suas expensas, os 

serviços prestados em que se verificarem irregularidades 

 

XIX – PAGAMENTO 

 

19.1 - Os pagamentos serão feitos por crédito em conta bancária da empresa (preferencialmente 

Banco do Brasil) ou boleto bancário, em até 15 (quinze) dias após  o objeto devidamente executado, 

discriminado nas respectivas autorizações de fornecimento, mediante apresentação, aceitação e 

atestado do responsável pelo recebimento do produto. 

19.1.1 - Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal(is) / fatura(s), o prazo de pagamento será 

contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização (ões). 

19.1.2 - Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o 

pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

19.2 – Para receber seus créditos o contratado deverá comprovar a regularidade fiscal e tributária 

que lhe foram exigidas quando da habilitação. 

19.3 – A Administração da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem reserva o direito de reter o 

pagamento de faturas para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para 

ressarcir danos a terceiros. 

 

XX – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

20.1 – Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis no período de vigência da proposta (60 dias). 

20.2 - Os preços registrados  poderão sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 

65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

20.3 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo das aquisições ou bens registrados, cabendo a 

Administração promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

20.4 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 

praticado no mercado a Administração deverá: 
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20.4.1 - convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado; 

20.4.2 - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;  

20.4.3 - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

20.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a 

Administração poderá: 

20.5.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido 

de aquisição; e 

20.5.2 - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

20.6 - Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder à revogação da Ata de 

Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

XXI - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

21.1 - As despesas decorrentes da presente prestação de aquisições onerarão os recursos 

orçamentários: 

0101.01.0122.0402.2002 33903900 – GABINETE DO PREFEITO 

0301.01.0122.0402.2005 33903900 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

0401.04.0122.0402.2008 33903900 – SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA 

0501.04.0122.0402.2010 33903900 – SEC. MUNICIPAL DE OBRAS 

0601.12.0361.1202.2018 33903900 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

0701.10.0301.1003.2031 33903900 – SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 

0801.08.0244.0801.2043 33903900 – SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 

 

XXII - PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

22.1 – Para os fins do disposto neste edital a expressão Pequena Empresa serve para se referir à 

Microempresa e à Empresa de Pequeno Porte, definidas no art. 3° da Lei Complementar Federal n° 

123/06, cuja condição deverá ser comprovada na sessão pública do Pregão Presencial na fase do 

credenciamento. 

22.2 - Para o exercício do direito de preferência de contratação, no pregão, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

22.2. 1 - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito; 

22.2. 2- sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação 
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de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias; 

22.2. 3- constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 

vencedor;  

22.2. 4 - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante habilitado e 

declarado vencedor; 

22.2. 5 - após a apuração da menor proposta válida, observada a classificação das propostas até o 

momento, será assegurado às Pequenas Empresas o direito de preferência à contratação; 

22.2. 6 - o pregoeiro convocará a Pequena Empresa detentora da proposta de menor valor dentre 

aquelas cujos valores sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores em relação ao valor 

apresentado pelo proponente declarado vencedor, para que apresente nova proposta de preço 

inferior ao valor da melhor oferta inicial, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do 

direito de preferência; 

22.2. 7 - realizada nova oferta de preço inferior, nos termos do sub item anterior, o pregoeiro 

examinará a aceitabilidade desta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito; 

22.2. 8 - sendo aceitável a nova oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação da Pequena Empresa que a tiver formulado, para confirmação das 

suas condições habilitatórias, observando o seguinte: 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado prazo de 02 

(dois) dias úteis para sua regularização pelo licitante, prorrogável por igual período, com início no dia 

em que proponente for declarado vencedor do certame, observado o disposto no art. 110 da Lei 

Federal n° 8.666/93; 

b) A regularização da documentação fiscal, conforme disposto na alínea anterior, deverá ser efetuada 

mediante a apresentação das respectivas certidões negativa de débito ou positiva com efeito de 

negativa no prazo estipulado na alínea a deste sub item; 

c) O prazo para regularização dos documentos mencionados na alínea b deste sub item não se 

aplica aos documentos relativos à habilitação jurídica, à qualificação técnica e econômico-financeira 

e ao cumprimento do disposto no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal; 

22.2. 9 - constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, a Pequena Empresa será 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame; 

22.2. 10 - se a Pequena Empresa não apresentar proposta de preço inferior ao valor da proposta 

ofertada pelo proponente vencedor ou não atender às exigências de habilitação, após o decurso do 

prazo estipulado, o pregoeiro convocará as Pequenas Empresas remanescentes, se for o caso, que 

estiverem na situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

22.2. 11- caso não haja Pequena Empresa dentro da situação de empate ou não ocorra a 

apresentação de proposta de preço inferior ao valor ofertado pelo proponente vencedor ou não sejam 

atendidas as exigências documentais de habilitação, transcorrido o prazo estipulado, se for o caso, o 
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pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao licitante originalmente declarado vencedor; 

22.2. 12 - após a aplicação do critério de desempate se houver o pregoeiro poderá negociar com o 

autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço; 

22.2. 13 - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias 

úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

22.2. 14 - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará decadência do direito de 

recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 

22.3 - O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido 

apresentada por Pequena Empresa. 

 

XXIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

23.1 A autoridade competente do Município de Santana da Vargem poderá anular e revogar a 

presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anular por ilegalidade, de ofício ou 

por provocação de terceiros, mediante parecer escrito do pregoeiro, devidamente fundamentado. 

23.2 A nulidade do processo licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo 

único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93. 

23.3 As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no momento da 

abertura do envelope correspondente, por escrito, quando serão registradas em ata, sendo vedadas 

observações ou reclamações impertinentes ao certa. 

23.4 A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos preceitos legais e 

regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e 

condições deste edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

23.5 A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original 

ao PREGOEIRO, por ocasião da abertura do ENVELOPE HABILITAÇÃO, para a devida 

autenticação. 

23.6 O documento expedido via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão, sempre que 

necessário, suas autenticidades / validades comprovadas por parte do PREGOEIRO. 

23.7 Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições / emissões 

não ultrapassem a 180 (cento e oitenta) dias da data final para a entrega dos envelopes. 

23.8 A proposta comercial, a declaração de pleno atendimento aos termos deste edital, a procuração 

para o credenciamento, a declaração que não emprega menor e a declaração de inexistência de fato 

impeditivo deverão ser apresentadas com firma reconhecida de quem as subscreveu, salvo se quem 
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a subscrever for o credenciado para o processo licitatório, sob pena de inabilitação. 

23.9 Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a 

Administração da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, comunicará os fatos verificados ao 

Ministério Público para as providências cabíveis. 

23.10 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

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

posterior de documento ou informação que deva constar no ato da sessão pública. 

23.11 É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição por outros instrumentos hábeis, 

tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de 

execução de aquisição, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de 

prestação de aquisição com execução imediata, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive 

assistência técnica. 

23.12 As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no FORO da Comarca de Três Pontas - MG, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

23.13 Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação regedora, em 

especial a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e Lei Federal n° 10.520/02. 

 

Santana da Vargem, 02 de janeiro de 2015.       

 

 

 

 

MARCELO OTAVIO DA SILVA 

PREGOEIRO 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2015  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015  

 

I - Objeto:  

Contratação de empresa para prestação de Serviço de Telefonia Móvel, SMP (Serviço Móvel 

Pessoal), para uso dos servidores da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, com o 

fornecimento de acesso móvel pós-pagos durante 12 (doze) meses conforme especificações nos 

anexos deste edital.  

 

II – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1 - Necessidade de prestação de serviço específico para esta atividade que é estratégica para as 

atividades da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, tendo em vista as necessidades de 

respostas rápidas para as diversas demandas por serviços públicos, dos agentes da Prefeitura;  

2.2 - Necessidade de aumentar o canal de comunicação;  

2.3 - Necessidade de disponibilizar o acesso para um número maior de servidores que 

desempenham atividades estratégicas para a continuidade dos serviços públicos.  

 

III – AVALIAÇÃO DE CUSTO  

 

3.1 - Conforme exigência legal, a Divisão Municipal de Licitação realizou pesquisa de preços de 

mercado e estimativa de custos, sendo apurada a seguinte média aritmética de preço para 

verificação de disponibilidade orçamentária, com estimativa de consumo das ligações locais, 

interurbanas, custos com assinaturas e serviços.  

3.2 - Preço Médio Mensal: R$ 4.598,40 (quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta 

centavos)  

3.3 - Preço Médio Anual: R$55.180,80 (cinqüenta e cinco mil, cento e oitenta reais e oitenta 

centavos)  

3.4 - Os serviços terão os seguintes custos máximos:  
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Os custos máximos da prestação dos serviços por acesso serão: 

 

LOTE ÚNICO 

ITEM QTDE. UND ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

0001 500,00 MIN AD2 R$0,01 R$5,00 

0002 21,00 SV ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO R$10,95 R$229,95 

0003 21,00 SV ASSINATURA VC1 INTRA GRUPO (TARIFA ZERO) R$13,65 R$286,65 

0004 500,00 SV DSL2 R$0,04 R$20,00 

0005 21,00 SV GESTÃO CONTROLE VIA WEB R$6,00 R$126,00 

0006 4,00 SV PACOTE DE DADOS  2 GB OU SUPERIOR PARA USO EM MODEMS R$109,45 R$437,80 

0007 1.000,00 SV TORPEDOS SMS R$0,45 R$450,00 

0008 50,00 UN VALOR DO MB EXCEDENTE PARA PACOTE DE 2 GB R$0,00 R$0,00 

0009 150,00 MIN VC 2 LIGAÇÕES PARA FIXO R$1,02 R$153,00 

0010 100,00 MIN VC 2 LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA R$0,545 R$54,50 

0011 200,00 MIN VC 2 LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORA R$1,415 R$283,00 

0012 150,00 MIN VC 3 LIGAÇÕES PARA FIXO R$1,10 R$165,00 

0013 100,00 MIN VC 3 LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA R$0,685 R$68,50 

0014 100,00 MIN VC 3 LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS R$1,415 R$141,50 

0015 2.100,00 MIN VC1 MÓVEL - FIXO R$0,325 R$682,50 

0016 2.500,00 MIN VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) R$0,37 R$925,00 

0017 2.000,00 MIN VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRA OPERADORA) R$0,285 R$570,00 

Valor Total com Impostos/ Mês  

(Somatória de preços do valor total dos Itens)  

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

R$ 

4.598,40 

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ACIMA SE REFEREM A 21 (vinte e um) ACESSOS DE VOZ e 

(04) quatro de dados. QUANTIDADE ESTIMADA DE LIGAÇÕES VC1: 6.600 (SEIS MIL E 

SEISCENTOS) MINUTOS/MÊS. 

 

*VC1 MÓVEL – MÓVEL (Intra Grupo), as ligações locais para o grupo de Terminais Móveis, da 

mesma operadora, pertencentes à Prefeitura deverão ter custo zero. Serão aproximadamente 

2.000 (dois mil) minutos por acesso.  

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

 

3.5 - Poderá ocorrer a subcontratação, ou a formação de consórcio para que possa atender os itens 

solicitados.  

3.6 - A prefeitura não é obrigada a utilizar parte ou total do que foi demonstrado, sendo os valores 

apenas como estimativa de consumo.  

3.7 - Os valores máximos por item foram retirados pela média das propostas enviadas pelas 

operadoras, logo não poderão ser ultrapassados, mesmo que o valor global do lote unitário mensal 

seja menor que o do que o demonstrado no item  

 

IV – CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
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4.1 - O critério de julgamento definido no Edital é o de menor preço global por lote único do certame.  

 

V – CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO 

  

5.1 - Não será permitida a cobrança de valores a título de habilitação de serviço para ativação de 

chips, fornecidos pela vencedora do certame.  

5.2 - Para fins de elaboração de proposta e fase de lances, as empresas licitantes deverão 

considerar que a demanda da Prefeitura Municipal se refere a serviços em quaisquer horários, 

podendo os telefones ser utilizados 24 (vinte e quatro) horas por dia, nos 07 (sete) dias da semana; 

5.3 - Mesmo se tratando de estimativa com base no histórico da demanda da Prefeitura Municipal 

pelos serviços ora licitados, esta não aponta para qualquer compromisso futuro com a empresa 

vencedora deste certame, e ainda, não deverá ser considerada como “piso” ou “teto” para o 

fornecimento dos serviços.  

5.4 - A empresa vencedora do certame deverá atender a demanda da Prefeitura Municipal, durante o 

prazo de vigência do contrato, mesmo que a quantidade de ligações, em minutos, ou as unidades de 

serviços sejam superiores ou inferiores às estimativas acima.  

5.5 - A empresa vencedora, caso seja diferente da empresa que presta tais serviços atualmente 

deverá efetuar a Portabilidade de todos os números existentes na Prefeitura, e criar novos números 

para as demais linhas não existentes. Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas 

através dos serviços desta contratação, salvo nas hipóteses previstas em lei.  

5.6 - Reconhecer o colaborador que for indicado pela Prefeitura Municipal para realizar solicitação 

relativa à execução do COMPROMISSO, tais como habilitação, desabilitação, alteração de planos, 

caso necessário, para atender o princípio de isonomia, etc.  

5.7 - Será facultativo o bloqueio dos acessos, podendo a contratante bloqueá-los ou não conforme 

sua necessidade apresentada. Não será contratado serviço de gestão ou de bloqueio a princípio, 

caso seja contratado posteriormente os preços devem ser os praticados no mercado. 

5.8- Para LOTE ÚNICO:  

 

�Características do lote:   

 �Assinatura básica por acesso;   

 VC1 móvel – �fixo;   

 VC1 móvel – �móvel   

 VC1 móvel – �móvel (Intra Grupo);   

 �AD2 e DSL2   

 Assinatura VC1 Intra-Grupo (Tarifa- �zero)  

 Pacote de Dados 2 G �B   

 �Valor MB excedente   
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 �Torpedos SMS   

 �Gestão (controle) via WEB   

 VC 2 – �Ligações para mesma operadora   

 VC.2 - �Ligações para fixo   

 VC 2 - �Ligações para outras operadores   

 VC 3 - �Ligações para fixo   

 VC 3 - �Ligações para mesma operadora   

 VC 3 - �Ligações para outras operadores   

 

5.9.1 - A licitante vencedora do certame deverá oferecer tecnologia GSM, EDGE e/ou WCDMA; 

5.9.2 - Fica estimada, para fins de contrato, 6.600 (seis mil e seiscentos) minutos/mês a quantidade 

de ligações do tipo VC1, como demanda da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem – MG.  

5.9.3 - Isentar a Prefeitura de custos referentes a cobrança de adicionais: AD1, AD2, DSL1 e DSL2, 

referentes as chamadas fora da área de registro (neste caso DDD 35), e dentro da área de cobertura 

da operadora contratada sujeitando-se, nesta hipótese, às condições técnicas e operacionais por 

elas estabelecidas, mas reservando-se no direito de efetuar a cobrança de ligações originadas do 

tipo VC1, VC2 e VC3, caso as mesmas sejam realizadas  

5.9.4 - Cada usuário terá um uso estimado de 2.000 (dois mil) minutos mensais em chamadas VC1 

intragrupo. 

5.9.5 - Ao efetuar a cobrança dos minutos os mesmos deverão ser tarifados no sistema 30/6 (trinta 

barra seis), onde as ligações até 30 segundos deverão ser tarifadas como 30 segundos e após este 

período as ligações deverão ser proporcionais a 06 (seis) segundos.  

5.9.6-A característica da conexão de dados no município poderá ser pelas Redes GPRS/EDGE e ou 

3G. Velocidade máxima e mínima não serão descritas devido as condições de tempo, utilização dos 

usuários.  

5.9.7-Isentar a Prefeitura de quaisquer custos referentes a cobrança de DSL1 e DSL2, ou quaisquer 

outros adicionais referentes a acesso de dados fora dá área 35, dentro da área de cobertura da 

operadora, e dentro do país.  

5.9.8-Para o item 18, cada acesso de dados poderá ter consumo ilimitado de dados, sendo que até 2 

(dois) GB ela deverá navegar em sua velocidade padrão e após este limite os acessos poderão ter 

sua velocidade reduzida sem custo por (MB) Megabytes utilizados após este limite.  

5.9.9 - A característica da conexão de dados no município poderá ser pelas Redes GPRS/EDGE 

e/ou 3g. Velocidades máximas e mínimas não serão descritas devido as condições de tempo, 

utilização dos usuários, etc.. Será considerado a VELOCIDADE NOMINAL de 1 Mbps para as redes 

3G e de 150 Kbps para as redes EDGE, ou 2G  

5.9.10- Dos modelos e especificações e quantidades de chips  
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5.9.10.1 - A empresa vencedora do lote deverá fornecer na forma de comodato, sem nenhum custo 

adicional, 21 (vinte e um) chips de voz, 4(quatro) chips de dados com características equivalentes ou 

superiores às indicadas abaixo:: 

5.9.10.2- Sendo 04 (quatro) chips com as seguintes especificações mínimas para uso de pacote de 

dados de 02 (dois) GB, conforme a seguir ou superior: 

 

Característica Especificação 

Tamanho 
Normal (comprimento 25mm, largura 15mm, 

espessura 0,76mm) 

 

5.9.10.3 - Sendo 21 (vinte e um) chips conforme a seguir ou superior: 

 

Característica Especificação 

Tamanho 
Normal (comprimento 25mm, largura 15mm, 

espessura 0,76mm) 

 

5.9.11 - Os chips deverão ser fornecidos sob regime de comodato.  

5.9.12 -  Deverão ser fornecidos 03 (três) chips em forma de Backup; 

 

VI – REQUISITOS DA CONTRATADA 

  

6.1-As empresas interessadas deverão atender todas as exigências editalícias, inclusive com 

declaração formal. 

  

VII – DAS OBRIGAÇÕES:  

 

7.1-DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME: São obrigações da Contratada, além de outras 

decorrentes da natureza do presente instrumento:  

7.1.1 - No prazo de 15 (quinze) dias úteis da assinatura do Contrato, entregar os chips e 

disponibilizar os acessos, descritos no Edital;  

7.1.2-Providenciar, junto aos órgãos competentes, os registros e licenciamentos regulamentares e 

pertinentes ao objeto deste certame;  

7.1.3-Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e 

municipal, bem como assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações 

estabelecidas por regulamentação da ANATEL;  

7.1.4-Possibilitar à Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, na condição de assinante 

(contratante) viajante, receber a prestação do serviço móvel celular em redes de outras operadoras 

de serviço, sujeitando-se, nesta hipótese, às condições técnicas e operacionais por elas 
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estabelecidas, e isentando-se de valores cobrados dos adicionais pelo uso do sistema móvel celular, 

sendo AD1, AD2, DSL1 e DSL2.  

7.1.5-Manter a qualidade e a regularidade dos serviços prestados;  

7.1.6-Informar a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem sobre toda e qualquer alteração nas 

condições de prestação dos serviços, inclusive referente à mudança de tecnologia que enseje 

modificação dos termos do Contrato que tiver origem neste certame;  

7.1.7-Executar fielmente o objeto ora licitado, comunicando imediatamente e com antecedência o 

representante legal da Prefeitura Municipal, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo de 

seu cumprimento;  

7.1.8-Apresentar Fatura/Nota Fiscal/boleto de cobrança dos serviços, por linha de acesso de celular, 

detalhada que deverá discriminar todos os serviços executados e outras informações que se fizerem 

necessárias sendo que sua apresentação deverá ser no prazo mínimo de 05 (cinco) dias antes de 

seu vencimento; 

7.1.9-Comunicar a Prefeitura Municipal, por escrito, qualquer anormalidade apurada nos serviços e 

prestar informações julgadas necessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas; 

7.1.10-Será de responsabilidade da empresa vencedora do certame as despesas resultantes das 

ligações e dos acessos a dados de chips que porventura venham a ser clonados, bem como 

despesas e custos decorrentes de quaisquer ações e demandas que originem danos ocorridos por 

culpa sua ou de seus empregados ou prepostos;  

7.1.11-Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal toda e qualquer suspeita de clonagem 

tomando todas as providências necessárias para o bloqueio, rastreamento e solução do problema; 

7.1.12-Acatar as orientações da Prefeitura Municipal, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 

fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas; 

7.1.13-Disponibilizar consultoria especializada para atendimento diferenciado às solicitações relativas 

à contratação que tiver origem neste certame, bem como, uma Central de Atendimento disponível 24 

(vinte e quatro) horas, nos 07 (sete) dias da semana, sem ônus adicional; 

7.1.14-Responder por danos causados diretamente à Prefeitura Municipal de Santana da Vargem 

e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços;  

7.1.15-Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma 

operação correta e eficaz;  

7.1.16-Zelar pela perfeita execução dos serviços prestados;  

7.1.17-Possibilitar à Prefeitura Municipal a escolha de melhor data de vencimento da fatura, de 

acordo com os ciclos de faturamento da empresa vencedora do certame;  

7.1.18-Manter, durante toda a vigência do Contrato que tiver origem neste certame, a compatibilidade 

com as obrigações assumidas em relação a todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação;  

7.1.19-Fornecer toda mão-de-obra necessária, utilizar materiais de primeira qualidade e todos os 

equipamentos necessários à perfeita execução do serviço contratado;  
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7.1.20-Comunicar ao gerenciador do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente 

e prestar os esclarecimentos julgados necessários;  

7.1.21-Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do contrato. A inadimplência da empresa vencedora do certame, referente a 

esses encargos, não transfere à Prefeitura Municipal de Santana da Vargem a responsabilidade por 

seu pagamento;  

7.1.22-Oferecer os serviços, sem custos de ativação e assinatura mensal, de Identificador de 

Chamadas e de Chamada em Espera;  

7.1.23- Manter serviço Anti-fraude, com detecção de clonagem, nos horários comerciais, assumindo 

a responsabilidade por clonagens que forem identificadas. 

7.1.24- Possuir torres de transmissão situadas na cidade de Santana da Vargem que permitam 

a transmissão de voz e dados com clareza, agilidade e perfeição.  

7.1.25-Fornecer sem custos ao CONTRATANTE as contas em arquivo PDF, ou em outro meio 

eletrônico.  

7.1.26-Isentar a Prefeitura de quaisquer custos referentes à cobrança de DSL1 e DSL2.  

7.1.27 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos 

materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à contratante ou 

a terceiros.  

7.1.28- Manter, por todo o período da execução contratual, as condições que garantiram a sua 

habilitação no certame, incluída a regularidade perante o INSS, FGTS.  

7.1.29 - A prefeitura deverá manter os números existentes. Em caso de troca de operadora deverá 

ocorrer a portabilidade numérica sem custos adicionais ao Contratante.  

7.1.30 - Poderá o Município exigir, em qualquer época, a apresentação de documentos e 

informações complementares, atinentes à licitação, incluídos os que referirem à regularidade da 

empresa com as suas obrigações.  

7.1.31 - Garantir a boa qualidade do sinal com eficiência mínima de 60% (sessenta por cento) 

7.2 -  DA PREFEITURA MUNICIPAL: São obrigações da Contratante: 

7.2.1 - Efetuar os pagamentos à contratada na forma fixada neste instrumento, após a entrega da 

Nota Fiscal, observados os procedimentos usuais; 

7.2.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato que tiver origem neste certame, 

assegurando-se da qualidade da prestação dos serviços prestados;  

7.2.3 - Assegurar-se de que os preços praticados estão compatíveis com aqueles praticados no 

mercado pelas demais operadoras;  

7.2.4 - Solicitar o fornecimento de novos acessos, transferências, desligamentos, bloqueios e trocas 

de numeração, sempre que for necessário e de conveniência da gestão do plano por servidor 

indicado pela Administração Municipal;  
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7.2.5 – Prestar informações necessárias, com clareza, à contratada, para a execução dos serviços. 

7.2.6- Efetuar os pagamentos à contratada na forma fixada neste instrumento, após a entrega da 

Nota Fiscal/boleto, observados os procedimentos usuais;  

7.2.7 - A prefeitura não é obrigada a utilizar parte ou total do que foi demonstrado, sendo os valores 

descritos na cotação apenas como estimativa de consumo. 

 

VIII – PAGAMENTO 

  

8.1- O pagamento será efetuado mensalmente até o quinto dia útil a contar da prestação do serviço 

no mês anterior e entrega da respectiva nota fiscal e boleto/fatura, ou em data pré-fixada pela a 

prefeitura e a contratada após o dia 10 do mês subsequente ao da prestação de serviços, 

devidamente visada pela unidade solicitante, na Divisão Municipal de Licitações, acompanhada das 

certidões negativas atualizadas, certidões estas retiradas de sites oficiais pelos funcionários da 

prefeitura.  

8.1.1 – O Documento Fiscal para prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao 

Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento 

dos encargos sociais instituídos por Lei será retirado pelos próprios funcionários da prefeitura, não 

sendo necessário o envio destes junto com a fatura; 

8.2-Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.  

8.3-Para o efetivo pagamento, as faturas deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de 

Santana da Vargem – MG, localizada na Praça Pe. João Maciel Neiva, 115 Centro, Santana da 

Vargem - MG, CEP 37.195-000, na sala da Divisão Municipal de Licitação, nos dias úteis, no horário 

das 08h00min às 11h00min e 12h30min às 16h00min.  

8.4-Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 

reajustamento de preços.  

8.5 - Junto ao corpo das Notas Fiscais é recomendado que o contratado faça constar, para fins de 

pagamento, o nome e número do banco, da agência e da conta corrente, assim, como, se disponível, 

o número do fac-símile ou apresentar boleto bancário.  

8.6 - Apresentar Fatura/Nota Fiscal de cobrança dos serviços e outras informações que se fizerem 

necessárias sendo que sua apresentação deverá se dar no prazo mínimo de 05 (cinco) dias de seu 

vencimento, e apresentar faturas detalhadas por linha e impressa de forma contínua além de 

possibilitar que o Administrador do contrato possa efetuar consultas on-line. 

 

IX - DO REAJUSTE DE PREÇO  

9.1 - As tarifas contratadas somente poderão ser reajustadas após o período de 12(doze) meses, 

contados da data da assinatura do CONTRATO, consoante as alterações verificadas nos valores 
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tarifários líquidos homologados pela AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL, 

órgão regulador do Poder, na forma que se segue.  

Concedente, conforme a fórmula abaixo: 

VTL2 x tabela 2 = valor Reajustado  

VTL 1 

VTL 1 = valor tarifário líquido homologado pela ANATEL em vigor na data da abertura da licitação. 

VTL 2 = valor tarifário líquido homologado pela ANATEL na data do reajuste. Tabela 2 = valor 

tarifário bruto (preço final) da proposta.  

9.2. – A CONTRATADA deverá apresentar, à época do reajuste, cópia do ato homologatório da 

ANATEL que alterou os valores líquidos, bem como demonstrativo de cálculo.  

 

X - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

10.1- As despesas decorrentes da presente contratação serão pagas através da seguinte Dotação 

Orçamentária:  

0101.01.0122.0402.2002 33903900 – GABINETE DO PREFEITO 

0301.01.0122.0402.2005 33903900 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

0401.04.0122.0402.2008 33903900 – SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA 

0501.04.0122.0402.2010 33903900 – SEC. MUNICIPAL DE OBRAS 

0601.12.0361.1202.2018 33903900 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

0701.10.0301.1003.2031 33903900 – SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 

0801.08.0244.0801.2043 33903900 – SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 

 

10.2-As despesas decorrentes da execução deste contrato que excederem o exercício em curso, 

decorrente de eventuais aditamentos, prorrogação ou necessidade de manutenção do equilíbrio 

econômico financeiro pactuado, correrão à conta das seguintes dotações que serão consignadas nas 

leis Orçamentárias Anuais subseqüentes, nas mesmas funções programáticas.  

 

XI – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

11.1-O acompanhamento e a fiscalização do contrato, assim como o recebimento e a conferência 

dos serviços prestados, serão realizados pelo Diretor do Departamento Municipal de Administração e 

Finanças.  

11.2-O servidor público municipal indicado para exercer a fiscalização pela execução dos serviços 

ora licitados é o Diretor do Departamento Municipal de Administração e Finanças.  

DEFINIÇÕES:  

Assinatura Básica Mensal: valor mensal devido pelo assinante (contratante) para acesso ao serviço 

Móvel de Telefonia Pessoal;  
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VC1: serviço de chamada originada e terminada na área de mobilidade do assinante (contratante); 

VC1 (mesma operadora): serviço de chamada originada e terminada na área de mobilidade do 

assinante (contratante), onde ambos os telefones utilizam da mesma prestadora de serviços;  

VC1 (outra operadora): serviço de chamada originada e terminada na área de mobilidade do 

assinante (contratante), onde o telefone que faz a chamada e o que recebe utilizam de prestadoras 

diferentes do mesmo serviço móvel pessoal;  

VC1 (móvel-fixo): serviço de chamada originada e terminada na área de mobilidade do assinante 

(contratante), onde o telefone que origina a chamada é o telefone móvel e o telefone que recebe é 

um terminal STFC (fixo); 

VC1 Intra-grupo: chamadas VC1, originadas e terminadas na área de mobilidade do assinante 

(contratante), ilimitadas e a custo zero para os outros celulares da mesma operadora contratados 

pelo presente edital. 

Comodato de chips: Doação de chips para uso da Prefeitura durante período de contrato. Não há a 

necessidade de devolução dos chips após o fim do contrato, sendo facultativo de acordo com as 

necessidades da prefeitura.  

Isenção de Roaming: O sistema roaming permite receber e efetuar chamadas em todo território 

nacional sem custos excedentes de adicionais.  

DESLOCAMENTO 1( DSL1) : valor adicional cobrado por minuto para receber chamada fora da área 

de registro do assinante;  

DESLOCAMENTO 2( DSL2) : valor adicional cobrado por minuto para receber chamada fora da área 

de concessão da operadora que presta o serviço ao cliente; 

PORTABILIDADE NUMÉRICA – é a facilidade que possibilita ao cliente de serviços de telefonia fixa 

e móvel manter o número do telefone (código de acesso) a ele designado, independentemente da 

operadora do serviço a que esteja vinculado.  

VC2: Serviço de chamada originada dentro de determinada área e terminada fora da área de 

mobilidade do assinante (contratante). Ligações dentro do mesmo estado, com Origem e Destino 

com áreas diferentes.  

VC3: Serviço de chamada originada dentro de determinada área e terminada fora da área de 

mobilidade do assinante (contratante). Ligações entre estados, com Origem e Destino com áreas 

diferentes.  

PORTABILIDADE NUMÉRICA: É a facilidade que possibilita ao cliente de serviços de telefonia fixa 

e móvel manter o número do telefone (código de acesso) a ele designado, independentemente da 

operadora do serviço a que esteja vinculado.  

AD1: Valor adicional cobrado por ligação para realizar e receber chamadas fora da área de registro 

do assinante;  

AD2: Valor adicional cobrado por ligação para realizar e receber chamadas fora da área de 

concessão da operadora que presta o serviço ao cliente;  
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Gestão (Controle) via Web: Serviço adicionado nas linhas móveis, com intuito de limitar em minutos 

ou em reais (R$) o consumo de cada linha móvel. Este serviço deverá ser acionado através de um 

terminal Web, não necessitando o contato direto com os aparelhos móveis (celulares).  

Pacote de dados: Serviço de acesso a internet através dos aparelhos. O tamanho do pacote de 

dados dependerá da necessidade de uso de cada usuário. 

 

Santana da Vargem, 02 de janeiro de 2015. 

 

 

 

Marcelo Otavio da Silva 

                                                 Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II  
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MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

PROCESSO LICITATORIO Nº ____/2015 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2015 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviço de Telefonia Móvel, SMP (Serviço Móvel 

Pessoal), para uso dos servidores da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, com o 

fornecimento de acesso móvel pós-pagos durante 12 (doze) meses. 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Telefone: 

Representante Legal: 

 

LOTE ÚNICO 

ITEM QTDE. UND ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

0001 500,00 MIN AD2 

0002 21,00 SV ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO 

0003 21,00 SV ASSINATURA VC1 INTRA GRUPO (TARIFA ZERO) 

0004 500,00 SV DSL2 

0005 21,00 SV GESTÃO CONTROLE VIA WEB 

0006 4,00 SV PACOTE DE DADOS  2 GB OU SUPERIOR PARA USO EM MODEMS 

0007 1.000,00 SV TORPEDOS SMS 

0008 50,00 UN VALOR DO MB EXCEDENTE PARA PACOTE DE 2 GB 

0009 150,00 MIN VC 2 LIGAÇÕES PARA FIXO 

0010 100,00 MIN VC 2 LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA 

0011 200,00 MIN VC 2 LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORA 

0012 150,00 MIN VC 3 LIGAÇÕES PARA FIXO 

0013 100,00 MIN VC 3 LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA 

0014 100,00 MIN VC 3 LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS 

0015 2.100,00 MIN VC1 MÓVEL - FIXO 

0016 2.500,00 MIN VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) 

0017 2.000,00 MIN VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRA OPERADORA) 

Valor Total com Impostos/ Mês  

(Somatória de preços do valor total dos Itens)  

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

R$  

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ACIMA SE REFEREM A 21 (vinte e um) ACESSOS DE VOZ e 

(04) quatro de dados. QUANTIDADE ESTIMADA DE LIGAÇÕES VC1: 6.600 (SEIS MIL E 

SEISCENTOS) MINUTOS/MÊS. 

 

*VC1 MÓVEL – MÓVEL (Intra Grupo), as ligações locais para o grupo de Terminais Móveis, da 
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mesma operadora, pertencentes à Prefeitura deverão ter custo zero. Serão aproximadamente 

2.000 (dois mil) minutos por acesso.  

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

 

OBSERVAÇÕES: Declarar expressamente que: 

1) Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos 

sociais, e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação de serviços da 

presente licitação. 

2) Validade da proposta 60 dias. 

 

DATA: 

                      

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
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DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

RAZÃO SOCIAL:_____________________________ 

CNPJ:______________________________________ 

 

Ref.: PREGÃO (PRESENCIAL) N°   

          PROCESSO N.°  

 

 

 

    Pela presente declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido 

no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/02, sob as penalidades cabíveis, que 

cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital. 

 

 

__________,_____ de _______de 2015. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa) 
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ANEXO IV 

 

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

 

Pelo presente instrumento particular de procuração, a (razão social da empresa), com sede 

(endereço completo) inscrita no CNPJ/ MF sob o nº (nº do CNPJ), nomeia e constitui seu bastante 

procurador (a) o(a) Sr. (a) (nome do representante) portador (a) da cédula de identidade  (nº RG),  e 

CPF (nº CPF), a quem confere amplos poderes para representar perante o Município de Santana da 

Vargem na Sessão de Pregão Presencial nº  xxxxx, o qual está autorizado a requerer vistas de 

documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, formular lances verbais, negociar a 

redução de preços, desistir e interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, prestar todos os 

esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO (A), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes 

ao certame, em nome da outorgante. 

 

 

 

__________,_____ de _______de 2015 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa) 
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ANEXO V 

 

Modelo de declaração que não emprega menor 

 

RAZÃO SOCIAL: __________________________________ 

CNPJ: ___________________________________________ 

 

Ref.: PREGÃO (PRESENCIAL) N° xxxxx 

          PROCESSO N.° xxxxxx 

 

DECLARAMOS, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº9.854, 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. 

 

__________,_____ de _______de 2015 

 

 

 

______________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa) 

 

 

 

 

 

(Observação): em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima 
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ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL:_____________________________ 

CNPJ:______________________________________ 

 

Ref.:PREGÃO (PRESENCIAL) N.º xxxx 

           PROCESSO N.° xxxxxxxx 

 

 

 Declaramos a inexistência de fato impeditivo quanto à habilitação para participar neste 

Pregão, bem como estamos cientes de que devemos declará-los quando ocorridos durante o 

certame. 

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei. 

 

 

 

__________,_____ de _______de 2015 

 

 

 

______________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa) 
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ANEXO VIII 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE 

SANTANA DA VARGEM E A EMPRESA ........................................., DE CONFORMIDADE COM AS 

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR EXPOSTAS.  

 

CLÁUSULA I - DAS PARTES E FUNDAMENTOS 

 

1.1- DO CONTRATANTE  

O MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrito no 

CNPJ sob o n° 18.245.183/0001-70, com sede na Praça Pe. João Maciel Neiva, 15 - Centro, CEP 

37.195-000, Santana da Vargem, MG, através de seu Prefeito municipal, Vitor Donizetti Siqueira, RG 

nº. M-4.118.174 - SSP/MG, CPF nº. 538.512.266-15.  

1.2 - DA CONTRATADA  

1.2.1 – A empresa ............................., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº ............... e Inscrição 

Estadual nº ............................., com sede à ..........................., em ............................., neste ato 

representada por ................................, detentor do CPF nº ............................ e RG-................., 

residente e domiciliado à ..............................................  

 

1.3 - DOS FUNDAMENTOS  

1.3.1 - A presente contratação decorre do Processo Administrativo Licitatório PRC nº 003/2015 – 

PREGÃO nº 002/2015, e se regerá por suas cláusulas, pela Lei 8.666/93 e suas posteriores 

alterações e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes supletivamente os princípios da teoria 

geral dos contratos e disposições de direito privado.  

 

CLAUSULA II - DO OBJETO E DO FORNECIMENTO 

 

 2.1 – O objeto deste termo é a Contratação de empresa para prestação de Serviço de Telefonia 

Móvel, SMP (Serviço Móvel Pessoal), para uso dos servidores da Prefeitura Municipal de Santana da 

Vargem, com o fornecimento de acesso móvel pós-pagos durante 12 (doze) meses conforme 

especificações nos anexos deste edital.  

2.2 – No prazo de 15 dias úteis após a emissão de Ordem de Serviço, a licitante vencedora deverá 

providenciar a entrega dos chips, e disponibilizar os serviços referentes aos mesmos. 
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CLÁUSULA III - DO PRAZO, DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO. 

 

3.1- DO PRAZO  

3.1.1- O presente contrato terá a vigência de 12 meses podendo ser prorrogado, a critério da 

contratante, mediante assinatura de termo aditivo de prazo conforme determina a Lei 8666/93, em 

seu artigo 57, inciso II.  

3.1.1.2 - A intenção de não renovação deverá ser informada a outra parte com antecedência mínima 

de 01 (um) mês.  

3.1.2 – Em caso de prorrogação da vigência contratual, o valor das tarifas poderá ser 

atualizado de acordo com os reajustes determinados pela ANATEL, podendo haver redução 

ou majoração das mesmas. 

3.1.3 - O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação para tal, 

através de FAX ou correio eletrônico. 

3.2 - DO VALOR  

3.2.1 - O valor total do presente contrato é de R$ ......................................  

3.2.2 - O valor acima será parcelado em função dos serviços utilizados em cada competência da 

vigência do presente instrumento em valores mensais para fins das condições de pagamento, 

conforme determinadas. 

 

LOTE ÚNICO 

ITEM QTDE. UND ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

0001 500,00 MIN AD2 

0002 21,00 SV ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO 

0003 21,00 SV ASSINATURA VC1 INTRA GRUPO (TARIFA ZERO) 

0004 500,00 SV DSL2 

0005 21,00 SV GESTÃO CONTROLE VIA WEB 

0006 4,00 SV PACOTE DE DADOS  2 GB OU SUPERIOR PARA USO EM MODEMS 

0007 1.000,00 SV TORPEDOS SMS 

0008 50,00 UN VALOR DO MB EXCEDENTE PARA PACOTE DE 2 GB 

0009 150,00 MIN VC 2 LIGAÇÕES PARA FIXO 

0010 100,00 MIN VC 2 LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA 

0011 200,00 MIN VC 2 LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORA 

0012 150,00 MIN VC 3 LIGAÇÕES PARA FIXO 

0013 100,00 MIN VC 3 LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA 

0014 100,00 MIN VC 3 LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS 

0015 2.100,00 MIN VC1 MÓVEL - FIXO 

0016 2.500,00 MIN VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) 

0017 2.000,00 MIN VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRA OPERADORA) 

Valor Total com Impostos/ Mês  

(Somatória de preços do valor total dos Itens)  

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

R$  
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OBSERVAÇÃO: OS VALORES ACIMA SE REFEREM A 21 (vinte e um) ACESSOS DE VOZ e 

(04) quatro de dados. QUANTIDADE ESTIMADA DE LIGAÇÕES VC1: 6.600 (SEIS MIL E 

SEISCENTOS) MINUTOS/MÊS. 

 

*VC1 MÓVEL – MÓVEL (Intra Grupo), as ligações locais para o grupo de Terminais Móveis, da 

mesma operadora, pertencentes à Prefeitura deverão ter custo zero. Serão aproximadamente 

2.000 (dois mil) minutos por acesso.  

*O Valor anual será o valor Global mensal multiplicado por 12 (doze). 

 

3.3 - DO PAGAMENTO  

3.3.1 - O pagamento será efetuado mensalmente até o quinto dia útil a contar da prestação do 

serviço no mês anterior e entrega da respectiva nota fiscal e boleto/fatura, ou em data pré-fixada pela 

a prefeitura e a contratada após o dia 10 do mês subsequente ao da prestação de serviços, 

devidamente visada pela unidade solicitante, na Divisão Municipal de Licitações, acompanhada das 

certidões negativas atualizadas, certidões estas retiradas de sites oficiais pelos funcionários da 

prefeitura.  

3.3.1.1 – O Documento Fiscal para prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao 

Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento 

dos encargos sociais instituídos por Lei será retirado pelos próprios funcionários da prefeitura, não 

sendo necessário o envio destes junto com a fatura; 3 

.3.2 - Ocorrendo de o pagamento cair em dia que não haja expediente no Município de Santana da 

Vargem, a data será transferida para o primeiro dia útil imediatamente subseqüente.  

3.3.3 - Ocorrendo atraso no pagamento, não poderá ser aplicada multa mensal superior ao 

percentual de 2% (dois por cento) pro rata, que será debitada na fatura do mês seguinte.  

 

CLÁUSULA IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte Dotação 

Orçamentária:  

0101.01.0122.0402.2002 33903900 – GABINETE DO PREFEITO 

0301.01.0122.0402.2005 33903900 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

0401.04.0122.0402.2008 33903900 – SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA 

0501.04.0122.0402.2010 33903900 – SEC. MUNICIPAL DE OBRAS 

0601.12.0361.1202.2018 33903900 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

0701.10.0301.1003.2031 33903900 – SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 

0801.08.0244.0801.2043 33903900 – SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 
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CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1 - São obrigações da Contratada, além de outras decorrentes da natureza do presente 

instrumento:  

5.1.1 - No prazo de 15 (quinze) dias úteis da assinatura do Contrato, entregar os chips e 

disponibilizar os acessos, descritos no Edital;  

5.1.2-Providenciar, junto aos órgãos competentes, os registros e licenciamentos regulamentares e 

pertinentes ao objeto deste certame; 

5.1.3-Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e 

municipal, bem como assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações 

estabelecidas por regulamentação da ANATEL;  

5.1.4-Possibilitar à Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, na condição de assinante 

(contratante) viajante, receber a prestação do serviço móvel celular em redes de outras operadoras 

de serviço, sujeitando-se, nesta hipótese, às condições técnicas e operacionais por elas 

estabelecidas, e isentando-se de valores cobrados dos adicionais pelo uso do sistema móvel celular, 

sendo AD1, AD2, DSL1 e DSL2.  

5.1.5-Manter a qualidade e a regularidade dos serviços prestados;  

5.1.6-Informar a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem sobre toda e qualquer alteração nas 

condições de prestação dos serviços, inclusive referente à mudança de tecnologia que enseje 

modificação dos termos do Contrato que tiver origem neste certame; 

5.1.7-Executar fielmente o objeto ora licitado, comunicando imediatamente e com antecedência o 

representante legal da Prefeitura Municipal, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo de 

seu cumprimento;  

5.1.8-Apresentar Fatura/Nota Fiscal/boleto de cobrança dos serviços, por linha de acesso de celular, 

detalhada que deverá discriminar todos os serviços executados e outras informações que se fizerem 

necessárias sendo que sua apresentação deverá ser no prazo mínimo de 05 (cinco) dias antes de 

seu vencimento;  

5.1.9-Comunicar a Prefeitura Municipal, por escrito, qualquer anormalidade apurada nos serviços e 

prestar informações julgadas necessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas; 

5.1.10-Será de responsabilidade da empresa vencedora do certame as despesas resultantes das 

ligações e dos acessos a dados de chips que porventura venham a ser clonados, bem como 

despesas e custos decorrentes de quaisquer ações e demandas que originem danos ocorridos por 

culpa sua ou de seus empregados ou prepostos;  

5.1.11-Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal toda e qualquer suspeita de clonagem 

tomando todas as providências necessárias para o bloqueio, rastreamento e solução do problema; 

5.1.12-Acatar as orientações da Prefeitura Municipal, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 

fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas; 

5.1.13-Disponibilizar consultoria especializada para atendimento diferenciado às solicitações relativas 
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à contratação que tiver origem neste certame, bem como, uma Central de Atendimento disponível 24 

(vinte e quatro) horas, nos 07 (sete) dias da semana, sem ônus adicional;  

5.1.14-Responder por danos causados diretamente à Prefeitura Municipal de Santana da Vargem 

e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços;  

5.1.15-Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma 

operação correta e eficaz;  

5.1.16-Zelar pela perfeita execução dos serviços prestados;  

5.1.17-Possibilitar à Prefeitura Municipal a escolha de melhor data de vencimento da fatura, de 

acordo com os ciclos de faturamento da empresa vencedora do certame;  

5.1.18-Manter, durante toda a vigência do Contrato que tiver origem neste certame, a compatibilidade 

com as obrigações assumidas em relação a todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

5.1.19-Fornecer toda mão-de-obra necessária, utilizar materiais de primeira qualidade e todos os 

equipamentos necessários à perfeita execução do serviço contratado;  

5.1.20-Comunicar ao gerenciador do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente 

e prestar os esclarecimentos julgados necessários;  

5.1.21-Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do contrato. A inadimplência da empresa vencedora do certame, referente a 

esses encargos, não transfere à Prefeitura Municipal de Santana da Vargem a responsabilidade por 

seu pagamento;  

5.1.22-Oferecer os serviços, sem custos de ativação e assinatura mensal, de Identificador de 

Chamadas e de Chamada em Espera;  

5.1.23- Manter serviço Anti-fraude, com detecção de clonagem, nos horários comerciais, assumindo 

a responsabilidade por clonagens que forem identificadas.  

5.1.24-Possuir torres de transmissão situadas na cidade de Santana da Vargem que permitam 

a transmissão de voz e dados com clareza, agilidade e perfeição.  

5.1.25-Fornecer sem custos ao CONTRATANTE as contas em arquivo PDF, ou em outro meio 

eletrônico. 

5.1.26-Isentar a Prefeitura de quaisquer custos referentes à cobrança de DSL1 e DSL2.  

5.1.27 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos 

materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à contratante ou 

a terceiros.  

5.1.28- Manter, por todo o período da execução contratual, as condições que garantiram a sua 

habilitação no certame, incluída a regularidade perante o INSS, FGTS.  

5.1.29 - A prefeitura deverá manter os números existentes. Em caso de troca de operadora deverá 

ocorrer a portabilidade numérica sem custos adicionais ao Contratante.  

5.2 - Poderá o Município exigir, em qualquer época, a apresentação de documentos e informações 

complementares, atinentes à licitação, incluídos os que referirem à regularidade da empresa com as 
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suas obrigações.  

5.3 - Garantir a boa qualidade do sinal com eficiência mínima de 60% (sessenta por cento). 

 

CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

6.1. São obrigações da Contratante:  

6.1.1 - Efetuar os pagamentos à contratada na forma fixada neste instrumento, após a entrega da 

Nota Fiscal, observados os procedimentos usuais;  

6.1.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato que tiver origem neste certame, 

assegurando-se da qualidade da prestação dos serviços prestados;  

6.1.3 - Assegurar-se de que os preços praticados estão compatíveis com aqueles praticados no 

mercado pelas demais operadoras;  

6.1.4 - Solicitar o fornecimento de novos acessos, transferências, desligamentos, bloqueios e trocas 

de numeração, sempre que for necessário e de conveniência da gestão do plano por servidor 

indicado pela Administração Municipal;  

6.1.5 – Prestar informações necessárias, com clareza, à contratada, para a execução dos serviços. 

6.1.6- Efetuar os pagamentos à contratada na forma fixada neste instrumento, após a entrega da 

Nota Fiscal/boleto, observados os procedimentos usuais;  

6.1.7 - A prefeitura não é obrigada a utilizar parte ou total do que foi demonstrado, sendo os 

valores descritos na cotação apenas como estimativa de consumo. 

 

CLÁUSULA VII - DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES 

 

7.1 – Qualquer modificação de forma, quantidade (acréscimos ou reduções) do objeto do presente 

contrato, poderá ser determinada pela contratante mediante assinatura de termos aditivos, 

observadas as normas legais vigentes, e apresentação prévia de planilha e autorização do setor 

competente da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem/MG.  

7.2 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que 

preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

 

8.1 - Compete aos Chefes dos respectivos Departamentos Municipais, a fiscalização da execução do 

presente contrato e ainda: 

8.1.1 - efetuar as conferências para recebimento;  

8.1.2 - proceder à liquidação da nota fiscal e encaminhá-las de imediato a Divisão Municipal de 
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Licitações. 

 

CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES 

 

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

cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:  

9.1.1. advertência;  

9.1.2. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, prestação do serviço, 

sobre o valor da parcela, por ocorrência;  

9.1.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 

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

9.1.4 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:  

a) inobservância do nível de qualidade dos serviços;  

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;  

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

d) descumprimento de cláusula contratual.  

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

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

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

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

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

autoridade que aplicou a penalidade.  

9.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

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

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

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

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

 

CLÁUSULA X - DA RESCISÃO 

 

10.1 - A rescisão do presente contrato poderá ser:  

10.1.1 - Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, nos casos do artigo 78, I a XII e XVII da Lei de Licitações.  

10.1.2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração;  

10.1.3 - Judicial, nos termos da legislação.  
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10.2 – Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores, à Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 

80, incisos I a IV, parágrafos 1º a 4º, da Lei supracitada.  

 

CLÁUSULA XI – DO REAJUSTE 

 

11.1. - As tarifas contratadas somente poderão ser reajustadas após o período de 12(doze) meses, 

contados da data da assinatura do CONTRATO, consoante as alterações verificadas nos valores 

tarifários líquidos homologados pela AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL, 

órgão regulador do Poder, na forma que se segue. Concedente, conforme a fórmula abaixo: 

VTL2 x tabela 2 = valor Reajustado  

VTL 1 

 

 

VTL 1 = valor tarifário líquido homologado pela ANATEL em vigor na data da abertura da licitação. 

VTL 2 = valor tarifário líquido homologado pela ANATEL na data do reajuste. Tabela 2 = valor 

tarifário bruto (preço final) da proposta.  

11.2. – A CONTRATADA deverá apresentar, à época do reajuste, cópia do ato homologatório da 

ANATEL que alterou os valores líquidos, bem como demonstrativo de cálculo.  

 

CLÁUSULA XII – DOS CASOS OMISSOS 

 

12.1. - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei 8.666/93 e suas 

alterações posteriores e na legislação específica para o setor de telecomunicações, cujas normas 

ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa.  

 

CLÁUSULA XIII – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

13.1 - O Regime de Execução do presente CONTRATO é de Execução Indireta “empreitada por 

preço global”, prestação de serviço contínuo de telecomunicações.  

 

CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1. - Considera-se como valor deste CONTRATO, para todos os efeitos legais, a somatória dos 

valores pagos nos últimos 12 (doze) meses, para os serviços contratados.  

 

CLÁUSULA XV – DO FORO 
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15.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Três Pontas para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este 

Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais especial que seja. E, por estarem 

justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, na presença das 

testemunhas abaixo, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito.  

 

 

 

Santana da Vargem, ....................... de 2015 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM – CONTRATANTE 

Vitor Donizetti Siqueira - Prefeito Municipal 

 

 

 

 

EMPRESA CONTRATADA 

 

 

Testemunhas:  

 

 

Nome:--------------------------------------------------------CPF------------------------------------------------------  

 

 

Nome:------------------------------------------------------- CPF ------------------------------------------------------ 


