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PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2019
EDITAL
A CÂMARA DE VEREADORES DE PENHA torna público que a Pregoeira e
comissão permanente de licitação designados pela Portaria nº16/2019, reunir-se-ão no
dia, hora e local designados neste Edital, para realização de licitação na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL cujo objeto está
definido abaixo, observando-se os preceitos de direito público e em especial, as
disposições da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo
Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de
1993, Resolução nº 05/2013 de 18 de junho de 2013, Resolução nº 02/2014 de 27 de
maio de 2014, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas respectivas
alterações, assim como as cláusulas, especificações e recomendações estabelecidas nesse
edital e seus anexos.
1. DO OBJETO:
1.1 Contratação de empresa de telecomunicações, que possua outorga da ANATEL –
Agência Nacional de Telecomunicações, para prestar serviços de telefonia móvel pessoal
com cobertura nacional, com fornecimento de 14 assinaturas básicas pós-pagos, tarifa
zero intra grupo, sistema de gestão on-line, assinatura mensal pacote de dados para
smartphone com franquia mínima de 600mb , plano de minutos VC-1, plano de minutos
VC-2, plano de minutos VC-3, com disponibilização de estações móveis (aparelhos) com
memória interna de, no mínimo, 64Gb, em regime de Comodato.
1.1.1 O serviço objeto deste termo de referência deverá obedecer às disposições do
Decreto nº. 2.056, de 04/novembro/1996 – Regulamento de Serviço Móvel Celular
(Resolução nº 477/2007- ANATEL), e alterações posteriores, e demais normas
estabelecidas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, e consistirá, no
mínimo, das seguintes operações:
Tipo de Serviço
Assinatura básica por linha
Assinatura mensal de pacote de dados para smartphone com internet
Intra grupo
Sistema de gestão por linha
Plano de minutos VC-1
Plano de minutos VC-1 (Móvel/Móvel - mesma operadora)
Plano de minutos VC-1 (Móvel/Móvel - outras operadora)
Plano de minutos VC-1 (Móvel-Fixo)
Plano de Minutos VC-2
Plano de minutos VC-2 (Móvel/Móvel - mesma operadora)
Avenida Prefeito Eugênio Krause, 94
(47) 3345-5859

CEP 88385-000

atendimento@cvp.sc.gov.br
CNPJ 83.551.515/0001-07

Penha

Santa Catarina

www.cvp.sc.gov.br

CÂMARA DE VEREADORES DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CNPJ:83.551.515/0001-07
___________________________________________________________________________________

Plano de minutos VC-2 (Móvel/Móvel - outras operadora)
Plano de minutos VC-2 (Móvel-Fixo)
Plano de Minutos VC-3
Plano de minutos VC-3 (MOVEL/MOVEL)
Plano de minutos VC-3 (MOVEL/MOVEL INTRA-REDE)
Plano de minutos VC-3 (MOVEL/FIXO)
SMS - Torpedos
DSL-1
DSL-2
Adicional por chamada
1.2 O valor total global anual estimado para a contratação do objeto é de R$ 37.736,64
(trinta e sete mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), resultado
de média aritmética simples dos preços obtidos na pesquisa de mercado, composto da
soma de todos os componentes de preços.
1.3 Nos preços ofertados deverão estar inclusos todos os custos, despesas e insumos
para o fornecimento e procedimento de troca dos itens referentes aos objetos deste
certame.
2. DA DATA DE ABERTURA:
2.1 A abertura da sessão pública do PREGÃO será realizado dia 23 de outubro de 2019
com início às 14:00 horas, na sede da CÂMARA DE VEREADORES, na cidade de
PENHA, CEP: 88385-000, no Plenário Expedicionário Tenente Milton Fonseca, à
Avenida Prefeito Eugênio Krause, 94, quando deverão ser apresentados, no início, o(s)
DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (se
for o caso), E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO, seguindo-se em ato continuo seu processamento.
2.2 A sessão de Pregão poderá ser suspensa, caso a Pregoeira constate tal necessidade,
sendo os participantes credenciados , comunicados da data e horário da reabertura da
sessão.
3. DA PARTICIPAÇÃO:
3.1. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que:
3.1.1 Atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos.
3.1.2 Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado.
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3.1.3 A participação no procedimento licitatório implica na aceitação integral dos termos
do edital e seus anexos e o pleno conhecimento dos regulamentos, instruções e leis
aplicáveis, bem como no reconhecimento da inexistência de qualquer fato impeditivo.
3.1.4 Quando da participação de empresas em consórcio, observar-se-á o disposto no
art.33 da Lei nº8.666/93.
3.2. Será vedada a participação de empresas:
3.2.1 Que estejam cumprindo penalidade de suspensão ou impedimento para licitar ou
contratar com a Câmara de Vereadores de Penha ou tenha sido declarada inidônea pela
administração pública.
3.2.2 Em processo de concordata ou cuja falência tenha sido declarada, que se
encontrem sob concurso de credores ou em dissolução, liquidação ou intervenção.
3.2.3 Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações.
3.2.4 Estrangeiras que não funcionem no País.
3.2.5 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum.
3.2.6 Empresas cujo diretores, sócios ou empregados sejam servidores ou dirigentes ou
tenham qualquer vínculo direto ou indireto com a Câmara de Vereadores de Penha ou
que seja membro efetivo, substituto da Comissão Permanente de Licitação ou Pregoeira.
4 DO CREDENCIAMENTO:
4.1 O representante da licitante interessado em oferecer lances verbais deverá proceder
ao credenciamento no início da sessão.
4.1.1 O licitante que não pretenda credenciar representante para praticar atos
presenciais, poderá encaminhar os envelopes “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO” e,
em terceiro envelope, devidamente identificado (ou avulsos), a DECLARAÇÃO DE QUE
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO e a DECLARAÇÃO DE ME/EPP, com
protocolo de recebimento na Secretaria da Câmara de Vereadores de Penha, na Avenida
Prefeito Eugênio Krause, 94 – Centro - Penha/SC, até o dia 23 de outubro de 2019
às 14:00 horas, antes do início da abertura do certame.
4.2 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, que
deverão ser entregues separadamente dos envelopes da proposta e documentação de
habilitação:
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4.2.1 Tratando-se de Representante Legal: o Ato Constitutivo da empresa (contrato
social ou estatuto social em vigor com a última alteração, ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial) no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
Quando o Representante Legal, por força do instrumento legal, não puder exercer a
administração ou gerência individualmente, tornar-se-á obrigatória a apresentação de
Procuração de um sócio para outro, conforme o subitem 4.2.2 abaixo;
4.2.2 Tratando-se de Procurador: a procuração por instrumento público ou particular,
conforme Anexo II – Modelo de Procuração Credenciamento, acompanhado do
correspondente documento, indicado no subitem 4.2.1, que comprove os poderes do
mandante para a outorga.
4.3 O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo o documento
oficial de identidade que contenha foto, ou seja, RG, passaporte, CNH ou CTPS.
4.4 Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado.
4.5 Todos os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas em cartório
ou cópias simples acompanhadas do original para autenticação pela Pregoeira ou por
membro da Comissão Permanente de Licitação, até as 13:30 horas do dia do certame,
separadamente dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇO” e “DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO”.
4.6 A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não inabilitará
a empresa, mas impedirá o seu representante de se manifestar e responder em seu
nome.
5 DAS DECLARAÇÕES:
5.1 As Declarações poderão ser assinadas sempre pelo Representante Legal ou pelo
Procurador Credenciado (Anexo II – Modelo de Procuração Credenciamento).
5.2 A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação deverá ser
entregue fora dos envelopes de proposta e documentação, e ser apresentada de acordo
com modelo estabelecido no Anexo III – Declaração de Pleno Atendimento aos
Requisitos de Habilitação.
5.2.1 A licitante que não se fizer representar na sessão pública deverá obrigatoriamente
entregar documento solicitado no item 5.2, em envelope distinto, contendo no anverso
do mesmo: Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação –
Pregão Presencial 02/2019 - CVP, Processo Licitatório 02/2019. O não
atendimento deste quesito importará na não aceitação da proposta.
5.2.2 O não atendimento ao disposto no item 5.2, implicará na imediata exclusão da
licitante do certame, valendo este item para licitantes credenciados ou não.
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5.3 A declaração de ME/EPP, conforme Anexo IV – Modelo de Declaração de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverá igualmente ser entregue
fora dos envelopes de proposta e documentação, podendo ser substituído por Certidão
ou Declaração Expedida pela Junta Comercial, comprovando a condição de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, com data de emissão não superior a 90
(noventa) dias consecutivos de antecedência da data prevista para a apresentação das
propostas, ou qualquer outro meio de prova.
6 DOS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA E OS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO:
6.1 Encerrada a etapa de credenciamento e apresentação das declarações de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação e de microempresa e empresa de pequeno
porte, proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo as propostas e os
documentos de habilitação.
6.2 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,
separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte
externa o nome e CNPJ da proponente e os seguintes dizeres:
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E CNPJ
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTAS LOTE 1 e ou LOTE 2
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 – CVP
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E CNPJ
ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 - CVP
7. DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 1):
7.1. A proposta deverá:
7.1.1 Ser elaborada conforme modelo do Anexo V – Proposta com preço global para
12 (doze) meses, incluindo todos os custos diretos e indiretos para execução do contrato,
em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às
expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser
datada e assinada pelo Representante Legal ou pelo Procurador Credenciado.
7.1.2 Indicar a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e
endereço eletrônico (se houver).
7.1.3 Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua
apresentação.
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7.1.4 Ter descrição do objeto global da presente licitação, que deverá conter cada um dos
itens em conformidade com as especificações e demais características do Anexo I –
Termo de Referência, ou a indicação do Termo de Referência ou objeto.
7.1.5 Conter oferta precisa, sem alternativa de índices ou qualquer outra condição que
induza o julgamento a ter mais de um resultado. Em caso de divergência entre a
discriminação dos valores escritos em algarismos e os expressos por extenso, serão
considerados os valores mais vantajosos para a Câmara de Vereadores.
7.1.5.1 A proposta de preço deverá ser apresentada em duas casas decimais e em valores
vigentes no dia previsto para abertura da sessão de processamento deste pregão.
7.1.6 Considerar todos os insumos necessários para a execução do contrato, inclusive
aqueles decorrentes de impostos, seguros e encargos sociais;
7.1.6.1 Quaisquer custos diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente
cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo admitidos pleitos de
acréscimos a qualquer título.
7.2 Os valores ofertados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de vigência do contrato (12
meses), sendo reajustado pela variação acumulada do IGP-M, nas extensões anuais, até
o limite previsto no art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, tendo por início de prazo a data
que o contrato entrar em vigência.
7.3 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste
Edital e de seus anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento e as que apresentarem valores superior ao
valor global anual estimado no item 1.2, ou manifestamente inexeqüíveis.
7.4 Consideram-se exigências essenciais aquelas que não possam ser atendidas no ato,
por simples manifestação de vontade do representante e aquelas cujo atendimento,
nesse momento, possa representar risco de fraude aos princípios da licitação.
7.5 Caberá a Pregoeira, de acordo com a legislação vigente, decidir motivadamente,
acerca da aceitabilidade da Proposta quando houver divergência com o Edital e não
implicar alteração do objeto da presente licitação.
7.6 Para a correta elaboração da proposta, a licitante deverá examinar todos os
documentos exigidos no Edital e atender a todas as exigências nele contidas e em seus
anexos.
7.7 Uma vez iniciada a abertura do envelope Proposta, não serão admitidas
cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas, ou
quaisquer retificações que possam influir no resultado final deste certame.
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7.7.1 Os erros ou equívocos e omissões havidos nas cotações de preços, serão de inteira
responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, no caso de erro para mais e
conseqüente desclassificação, qualquer reclamação, nem tampouco, em caso de erro
para menos, eximir-se do fornecimento do objeto da presente licitação.
7.8 Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – (ENVELOPE Nº02 ):
8.1. Após o encerramento da fase de lances verbais, com a classificação das propostas na
forma prescrita neste edital, proceder-se-á a abertura do Envelope nº 2 Documentação de Habilitação, para análise dos documentos de habilitação da
proponente classificada em primeiro lugar.
8.2 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados por cópia
autenticada por Tabelião de Notas ou cópia comum acompanhada do original para
autenticação pela Pregoeira ou por membro da Comissão Permanente de Licitação. Em
todos os casos os originais deverão ser apresentados quando solicitados.
8.2.1 Será considerada inabilitada a proponente que não apresentar todos os
documentos pertinentes a habilitação.
8.3 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação
poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre
a habilitação, inclusive mediante:
8.3.1 Apresentação de documento para comprovar ou esclarecer a validade do
documento juntado; ou
8.3.2 Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
8.4 A verificação de documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico será
certificada pela Pregoeira e os atos formais deverão ser anexados aos autos, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
8.5 A Câmara de Vereadores de Penha não se responsabilizará pela eventual
impossibilidade de utilização dos meios eletrônicos no momento da verificação.
Ocorrendo essa impossibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados
pela verificação, a licitante será inabilitada.
8.6 Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será declarada vencedora do certame.
8.7 Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subseqüente de menor valor, negociará com
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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.
8.8 O Envelope nº 2 - Documentação de Habilitação deverá conter os documentos
a seguir relacionados, os quais dizem respeito a:
8.8.1. Habilitação Jurídica:
8.8.1.1 Cédula de Identidade
8.8.1.2 Registro comercial, no caso de empresa individual;
8.8.1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou última alteração,
devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
8.8.1.4 Inscrição do Ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício.
8.8.1.5 Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
8.8.1.6 Os documentos relacionados nos subitens 8.8.1.1, 8.8.1.2, 8.8.1.3 e 8.8.1.4 do
subitem 8.8.1., não precisarão constar do Envelope nº 2 - Documentação de
Habilitação, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
8.8.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
8.8.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ) – Situação Ativa;
8.8.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e
compatível com o objeto do certame;
8.8.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.8.2.4 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei.
8.8.2.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, criada pela Lei 12.440, de
07.07.2011.
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8.8.2.6 Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas que
noticiem que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
8.8.3. Qualificação Econômico-Financeira:
8.8.3.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pela Central de Certidões
do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do domicílio ou da sede do licitante, com
data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública desta licitação.
8.8.3.2 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta.
8.8.3.2.1 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período
de existência da sociedade.
8.8.3.3 A comprovação exigida nos itens 8.8.3.2 e 8.8.3.2.1 deverá ser feita da seguinte
forma:
8.8.3.3.1 No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e
demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado ou, se houver, do
município da sede da empresa.
8.8.3.3.2 No caso de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade
limitada, cópia autenticada das páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura,
Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o
respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades simples, no cartório
competente.
8.8.3.4 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.
8.8.4. Qualificação Técnica:
8.8.4.1 Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedidos em papel timbrado por pessoa
jurídica de direito público ou privado, para comprovação de que a licitante forneceu ou
vem fornecendo, o objeto deste edital, contendo os seguintes elementos:
8.8.4.1.1 Nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos serviços e
emitente do atestado;
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8.8.4.1.2 Nome e CNPJ da empresa que prestou os serviços;
8.8.4.1.3 Descrição dos serviços/Fornecimento do produto;
8.8.4.1.4 Período de execução dos serviços/Fornecimento do produto;
8.8.4.1.5 Local e data da emissão do atestado;
8.8.4.1.6 Identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado.
8.8.5 Outras Comprovações e Documentos:
8.8.5.1 Declaração da licitante que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s)
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, conforme disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido
pela Lei Federal nº 9.584, de 27 de outubro de 1999, de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo VI – Declaração Relativa ao Trabalho de Menores.
8.8.6 DA HABILITAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE QUE SE BENEFICIAREM, NESTA LICITAÇÃO, DO
REGIME DIFERENCIADO E FAVORECIDO CONCEDIDO PELA LEI
COMPLEMENTAR Nº 123/06:
8.8.6.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, após a etapa de lances, deverão
apresentar toda a documentação exigida para habilitação, inclusive para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
8.8.6.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a licitante
será habilitada e declarada vencedora do certame na sessão do pregão, nos termos do
art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/06, após o que a Pregoeira dará ciência às
licitantes desta decisão e intimará a licitante declarada vencedora para, no prazo de até
5 (cinco) dias úteis, para regularizar a documentação;
8.8.6.3 Após a intimação referida no subitem acima, será imediatamente oportunizada a
possibilidade de interposição de recurso, encerrada a sessão e extraída a ata
correspondente.
8.8.6.4 Durante o prazo referido no subitem 8.8.6.2, não poderá ser exigida pela
Administração a assinatura do Contrato, ou aceitação ou retirada do instrumento
equivalente.
8.8.6.5 A não-regularização da situação fiscal, no prazo e condições disciplinadas no
subitem 10.9.6.2, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste edital, com base no art. 81 da Lei no 8.666/93 e art. 7º da Lei nº
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10.520/02, sendo facultado à Câmara de Vereadores de Penha convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
8.9 DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS:
8.9.1 Na hipótese da apresentação de documentos originais não acompanhados pelas
respectivas cópias, estes serão anexados ao processo licitatório.
8.9.2 Os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, serem
substituídos por protocolos que apenas comprovem o seu requerimento.
8.9.3 As certidões que não tenham seu prazo de validade consignado, deverão ter sido
emitidas no máximo há sessenta dias da data prevista para o processamento do presente
certame.
9. DA SESSÃO DO PREGÃO:
9.1. A sessão do pregão, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as
propostas de preços e os documentos de habilitação, e demais documentos exigidos
neste edital, será realizada no local, data e horário indicado no Item 2 deste Edital, e
desenvolver-se-á conforme segue:
9.1.1 Identificação e credenciamento de 1 (um) representante por licitante.
9.1.2 Recolhimento dos demais documentos e envelopes “proposta” e “documentação de
habilitação”.
9.1.3 Abertura da Sessão pela Pregoeira.
9.1.4 Abertos inicialmente os envelopes contendo as propostas de preço será feito a sua
conferência e posterior rubrica da Pregoeira, seguida de leitura em voz alta, dos preços
cotados.
9.1.5 Análise das propostas apresentadas, visando ao atendimento às condições
estabelecidas neste edital e seus anexos, com desclassificação daquelas que estejam em
desacordo com as especificações, prazos e condições exigidas e classificação das que
estejam em consonância com as mesmas.
9.1.6 Indicação das licitantes que participarão da rodada de lances verbais, observado o
seguinte:
9.1.6.1 Da rodada de lances verbais participará a licitante que tiver ofertado o menor
preço global e todas as demais cujas propostas situarem-se no limite de até 10% (dez por
cento) acima do menor preço.
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9.1.6.2 No caso de haver empate entre as propostas indicadas no subitem 9.1.6.1, será
iniciado lance pelo licitante que primeiro foi credenciado no procedimento do pregão.
9.1.6.3 Não havendo pelo menos 3 (três) propostas no limite de até 10% acima do menor
preço global ofertado, participarão dos lances verbais as licitantes ofertantes das 3 (três)
melhores propostas, quaisquer que tenham sido os preços oferecidos.
9.1.6.4 No caso de haver empate entre as propostas indicadas no subitem 9.1.6.3, todas
as empatadas participarão da rodada de lances, ainda que ultrapasse o número de três
empresas.
9.1.7 Rodadas de lances verbais entre as licitantes convocadas, observado o seguinte:
9.1.7.1 A rodada de lances verbais será repetida até que se esgotem as ofertas por parte
das licitantes.
9.1.7.2 A convocação para a oferta de lances, pela Pregoeira, terá como referencial os
valores ofertados, iniciando-se com a licitante ofertante do maior preço e finalizando
com a ofertante do menor preço, devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço; a
cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que
definirá a seqüência dos lances seguintes.
9.1.7.3 O primeiro lance verbal da sessão deverá ser de valor inferior ao da proposta
escrita de menor preço global, no mínimo, em R$70,00 (setenta reais), assim como os
demais lances deverão cobrir o anterior, observada a mesma regra deste subitem, sendo
observado o intervalo máximo de cinco minutos entre os lances.
9.1.7.4 A licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no item 9.1.7.3
quando convocada pela Pregoeira, será excluída das próximas rodadas de lances.
9.1.7.5 Não poderá haver desistência dos lances apresentados, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no item 17 deste edital.
9.1.7.6 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
dessa etapa declinarem da formulação de lances, considerando-se selecionado o último
lance.
9.1.7.7 Após os lances, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas em
conformidade com o objeto deste Edital e seus anexos, exclusivamente pelo critério de
menor preço global.
9.1.8 Ordenamento das licitantes por preços.
9.1.9 Análise da proposta de menor preço global, no que tange à sua aceitabilidade
quanto ao objeto e valor, devendo a Pregoeira decidir motivadamente a respeito.
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9.1.9.1 Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero.
9.1.10. Negociação direta com a proponente de menor cotação, para a obtenção de
melhor preço, se for o caso.
9.1.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será assegurada,
como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06.
9.1.11.1. Entende-se por empate, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, aquelas
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada durante a etapa de lances.
9.1.11.2 O disposto no subitem 9.1.11.1 somente se aplicará quando a menor proposta ou
o menor lance não tiver sido apresentado por microempresa ou empresa de pequeno
porte.
9.1.11.3. Procedimento a ser adotado no caso de ocorrência de empate, na forma e
condições da Lei Complementar nº 123/06, quando a menor proposta ou o menor lance
não for ofertado por microempresa ou empresa de pequeno porte que possa se
beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações previsto na mencionada
Lei:
9.1.11.3.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada no
intervalo percentual de até 5%, definido nos termos do subitem 9.1.11.1, será convocada
para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o
menor preço ou lance, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusão. Apresentada proposta nas condições acima referidas, será
analisada sua documentação de habilitação.
9.1.11.3.2 Não sendo declarada primeira colocada a microempresa ou empresa de
pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese do subitem 9.1.11.1, na ordem classificatória, para
o exercício do mesmo direito.
9.1.11.3.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
9.1.11.1, será realizado sorteio entre elas, definindo e convocando o vencedor do sorteio
para, querendo, encaminhar melhor oferta.
9.1.11.3.4 Não havendo licitante primeira colocada, enquadrada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos previstos no subitem 9.1.11.1, será analisada a
documentação de habilitação do licitante que originalmente apresentou a menor
proposta ou lance e, após exame de aceitabilidade e negociação, se regular, será
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declarada primeira colocada, sendo, na hipótese de não interposição de recurso,
adjudicado em seu favor o objeto licitado.
9.1.12 Verificação das condições de habilitação da licitante que tiver apresentado a
proposta de menor preço global, passando para a análise da documentação das licitantes
subseqüentes, observada a ordem de classificação, caso a primeira não atenda às
exigências deste Edital, e assim sucessivamente até que uma delas atenda às condições
de habilitação;
9.1.13 Declaração de classificação de licitantes em sessão pública;
9.1.14 Vistas e rubrica, pela Pregoeira, pela Comissão Permanente de Licitação e pelos
representantes das licitantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação da
primeira classificada e no fecho dos envelopes de habilitação remanescentes;
9.1.15 Manifestação das demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente
motivada, se houver manifestação positiva nesse sentido;
9.1.16 Fechamento e assinatura da ata da reunião pela Pregoeira, pela Comissão
Permanente de Licitação e pelos representantes das licitantes;
9.1.17 A devolução dos envelopes “documentação de habilitação” somente ocorrerá
mediante solicitação das licitantes remanescentes, à exceção dos relativos a segunda e
terceira classificadas na ordem crescente dos preços propostos, que ficarão retidos até a
assinatura do contrato.
9.1.18 No caso de a sessão do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes
de cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fecho,
ficarão sob a guarda da Pregoeira e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas das
licitantes, na retomada da sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.
10 DA FASE RECURSAL
10.1 Qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
interpor recurso de qualquer ato praticado durante a sessão do Pregão, mediante
registro em ata da síntese de suas razões, sendo concedido à(s) recorrente(s), o prazo de
3 (três) dias úteis, contados da data da sessão, para apresentação das razões, ficando as
demais proponentes intimadas para apresentar contra razões em igual prazo, contado,
todavia, do término do prazo da recorrente.
10.2 É assegurada vista dos autos a todos os presentes durante a própria sessão para fins
de apresentação de razões ou contra razões de recurso.
10.3 A petição de interposição do recurso será verbal, constando da ata da sessão.
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10.4 A falta de manifestação imediata e motivada de qualquer licitante importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pela Pregoeira à primeira
colocada.
10.5 Os recursos terão efeito suspensivo, salvo exercício do direito de retratação pela
Pregoeira, ou situação que não venha comprometer o resultado do certame.
10.6 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
10.7 O recurso interposto em desacordo com as condições deste edital não será acolhido.
11 DA ADJUDICAÇÃO:
11.1 Verificado o atendimento às condições de habilitação da proponente que ofertou
menor valor, esta será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o respectivo objeto.
12. DA HOMOLOGAÇÃO
12.1 Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida à autoridade superior para
homologação.
12.2 A convocação da licitante vencedora (adjudicatário) para assinatura do contrato
dar-se-á no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da Homologação da licitação
pela autoridade superior.
12.3 A adjudicação do objeto ou a homologação do resultado desta licitação não obrigam
a Câmara de Vereadores de Penha à contratação do objeto licitado.
13. DA CONTRATAÇÃO
13.1 A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de
instrumento de contrato, conforme Anexo VII – Minuta do Contrato deste Edital.
13.2 A licitante vencedora deverá assinar o termo de contrato com o contratante no
prazo de até 10 dias úteis após a homologação, sob pena de ser facultado a Pregoeira
após esse prazo, examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente até a apuração de uma que atenda o
edital, sendo respectiva licitante declarada vencedora.
13.3 O Contrato oriundo do presente Pregão deverá vigorar pelo prazo de 12 meses, a
contar da sua publicação resumida no Diário Oficial dos Municípios –DOM/SC,
podendo ser estendido por iguais períodos, limitado a sessenta meses (Artigo 57, Inciso
II, da Lei 8.666/93).
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13.3.1 Durante a vigência do Contrato a licitante vencedora deverá manter todas as
condições de habilitação exigidas para a participação na licitação.
13.4 A CONTRATADA fica obrigada a acatar, nas mesmas condições desta convocação,
por ato unilateral da contratante, os acréscimos e/ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, conforme o §
1º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93.
13.5 Os signatários do Contrato deverão possuir poderes expressos para o ato.
13.6 O Contrato oriundo desta licitação poderá ser alterado nos casos previstos no
Artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse do contratante, com a
apresentação das devidas justificativas adequadas a este Contrato.
14. CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
14.1 A execução do objeto desta licitação, após contratado, deverá ser iniciada fielmente,
em até 15 (quinze) dias úteis após o protocolo de recebimento da Autorização de
fornecimento/Ordem de serviço e deverá estar em conformidade com o disposto no
edital, correndo por conta da vencedora as despesas com seguros, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários, e ainda todas as despesas em que, direta ou
indiretamente, incidirem em razão da prestação dos serviços /fornecimento do produto.
14.2. Na Execução do Contrato oriundo deste Pregão o seu objeto será recebido na
forma prevista no artigo 73, da Lei nº 8.666/93.
14.2.1. O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui a
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução
Contratual.
15. PAGAMENTO:
15.1. A Câmara de Vereadores Penha pagará mensalmente à contratada, pelos serviços
efetivamente prestados, o valor inscrito na Nota Fiscal/Fatura, sem prejuízo dos
descontos legais e decorrentes do não recebimento parcial dos serviços, multas e juros.
15.2. Os pagamentos à contratada serão efetuados mensalmente, até 05 (cinco) dias
úteis, após apresentação da Nota Fiscal/fatura à Câmara de Vereadores de Penha,
através
do
endereço
eletrônico
atendimento@cvp.sc.gov.br
e
contabilidade@cvp.sc.gov.br.
15.3. O pagamento poderá ser efetuado mesmo se a Contratada não estiver em situação
fiscal regular; entretanto, esta situação, se não regularizada, poderá levar à rescisão do
contrato com base no art. 78, I, c/c o artigo 55, XIII, da Lei 8.666/93.
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15.4. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal, ou dos documentos
exigidos como condição para pagamento, por parte da Contratada, importará na
prorrogação do prazo de vencimento da obrigação da Contratante.
15.5. Na hipótese das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros ou dúvidas quanto à
exatidão ou documentação, o Contratante pagará o valor da Nota Fiscal/Fatura no prazo
fixado para pagamento com desconto na próxima, se for o caso, ressalvado o direito da
Contratada de reapresentar para cobrança as partes controvertidas com as devidas
justificativas. Nestes casos o Contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do
recebimento, para efetuar a análise e o pagamento.
15.6. Nenhum pagamento realizado pelo Contratante isentará a Contratada das
responsabilidades contratuais.
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
16.1 Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação que se seguir à
licitação de que trata este Edital correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
01 CAMARA DE VEREADORES DE PENHA
01.01 CAMARA DE VEREADORES DE PENHA
01.01.01.031.0001 PENHA PARA TODOS – Câmara Municipal de Vereadores
01.031.0001.2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores de Penha
3.3.90.40.05.00.00.00.0000 Serviços de Telefonia Fixa e Móvel
17 PENALIDADES:
17.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, a Contratada será punida
com o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste
contrato e demais cominações legais, nos seguintes casos:
17.1.1 Apresentação de documentação falsa: 05 (cinco) anos;
17.1.2 Retardamento da execução do objeto: 03 (três) anos;
17.1.3 Falhar na execução do contrato: 03 (três) anos;
17.1.4 Fraudar na execução do contrato: 05 (cinco) anos;
17.1.5 Comportamento inidôneo: 05 (cinco) anos;
17.1.6 Declaração falsa: 04 (quatro) anos;
17.1.7 Fraude fiscal: 04 (quatro) anos.
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17.2 Para os fins do subitem 17.1.5 reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos
nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
17.3 Para condutas descritas nos subitens 17.1.1, 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7, desta
cláusula, e sem prejuízo das sanções nelas previstas, será aplicada multa de 20% (vinte
por cento) do valor total do contrato ou da proposta, conforme o caso.
17.4 A Contratada responderá perante o Contratante por todos e quaisquer prejuízos de
que for responsável em razão do Contrato, seja por defeito decorrente do serviço
pactuado, seja por infringência da disposição regulamentar.
17.4.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a Contratada está
sujeita às seguintes sanções:
17.4.1.1 Advertência, em simples ocorrência não remissíveis a outras penalidades;
17.4.1.2 Multa na forma prevista nos subitens 17.4.2.1 e 17.4.2.2 ;
17.4.1.3 Suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de contratar
com o Município, por prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos dispostos neste edital.
17.4.2 O Contratante aplicará à Contratada as seguintes multas:
17.4.2.1 Multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, pela recusa do licitante
em assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
sem motivo justificado, quantia esta reconhecida como líquida, certa e exigível, cobrável
via de execução;
17.4.2.2 Multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, pela inexecução total
ou parcial do objeto contratual ou pelo fornecimento irregular, quantia esta reconhecida
como líquida, certa e exigível, cobrável via de execução e compensável pelo Município de
qualquer crédito porventura existente;
17.4.2.3 Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor mensal da fatura ao dia, em
dobro no caso de reincidência no mesmo mês, na hipótese de não atendimento e solução
dos problemas de execução dos serviços que forem atribuídas a Contratada, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas a contar da intimação.
17.4.3 Considera-se fornecimento irregular o descumprimento, não justificado, dos
prazos estipulados nas Ordens de Serviços/Autorização de Fornecimento emitidas pelo
Contratante e comprovadamente recebida pela Contratada.
17.4.4 As multas aplicadas pelo Contratante serão descontadas dos valores devidos à
Contratada ou recolhidas na conta corrente do Contratante pela Contratada, no prazo de
quinze dias, a partir da data de notificação, em caso de não haver saldo suficiente para o
desconto.
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17.4.5 Em qualquer hipótese, a Contratada será notificada para apresentação de defesa
prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
17.4.6 As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser
aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis,
inclusive aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).
17.5 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada
ao Contratante, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa, devendo ser
cobrado por via judicial.
17.6 Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do artigo 109 da
Lei Federal nº 8.666/93, observados os prazos ali fixados.
17.7 Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser dirigidos ao
Presidente da Câmara de Vereadores de Penha
17.7.1 Somente serão conhecidos os recursos, se dentro do prazo previsto em lei, sua
petição de interposição tiver sido devidamente protocolada na Secretaria da Câmara de
Vereadores de Penha.
18. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:
18.1 Durante a vigência do contrato, sua execução será acompanhada e fiscalizada por
servidor designado pelo Contratante, conforme Termo de Referência (Anexo I).
18.2 A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela Câmara de Vereadores,
durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que necessário.
Tal providência deverá ocorrer concomitantemente à assinatura do contrato.
19 DISPOSIÇÕES GERAIS:
19.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente
ato convocatório do Pregão.
19.2 A petição será dirigida a Pregoeira que responderá em até 1 (um) dia útil após o
recebimento, conforme art. 12 do Decreto 3.555 de 08 de agosto de 2000.
19.3 Havendo na petição a possibilidade de inovação, renovação ou correção do ato
convocatório, a Pregoeira encaminhará a Autoridade Competente, que decidirá em até 1
(um) dia útil antes da abertura da Sessão.
19.4 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame, que será divulgado mediante publicação de notas no endereço
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www.cvp.sc.gov.br e no diário Oficial dos Municípios (DOM/SC), ficando as licitantes
obrigadas a acessá-la para a obtenção das informações prestadas pela Pregoeira.
19.5 Os esclarecimentos, solicitações do Edital e seus anexos, providências ou
impugnações deverão ser formuladas através de Protocolo na sede da Câmara de
Vereadores de Penha, à Avenida Prefeito Eugênio Krause, 94, Centro – CEP: 88.385000, no horário das 13:00 às 19:00 ou pelo e-mail atendimento@cvp.sc.gov.br no prazo
de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, conforme
previsto no item 19.1
19.6 As licitantes devem acompanhar as informações referentes ao presente certame,
inclusive resposta a pedidos de esclarecimentos ou suspensão, revogação, anulação do
certame, no site www.cvp.sc.gov.br, onde estará disponível o presente Edital, bem como
verificação de comunicados, erratas e demais informações.
19.7 É facultada a Pregoeira 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 deveria constar
no ato da sessão pública.
19.8 Fica assegurado à Câmara de Vereadores de Penha o direito de, segundo seu
interesse, revogar, a qualquer tempo e motivadamente, no todo ou em parte, a presente
licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
19.9 As licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Câmara de Vereadores de Penha não será, em nenhum caso, responsável
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório, não cabendo nenhuma indenização aos licitantes, pela elaboração ou pela
apresentação de documentos referentes ao presente Edital.
19.10 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
19.11 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação em contrário da Pregoeira.
19.12 Da sessão pública de processamento do Pregão será lavrada ata circunstanciada a
ser assinada pela Pregoeira e Comissão Permanente de Licitação, facultada aos licitantes
sua assinatura.
19.12.1 As recusas ou as impossibilidades de assinaturas serão registradas na própria
ata.
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19.13 Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão, bem
como todas as propostas, serão rubricados pela Pregoeira e Comissão Permanente de
Licitação, facultada aos licitantes presentes sua assinatura.
19.14 Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão
publicados no Mural da Secretaria da Câmara de Vereadores de Penha, no portal
www.cvp.sc.gov.br, e no Diário Oficial dos Municípios/ DOM/SC www.diariomunicipal.sc.gov.br.
19.15 Para contagem de prazos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do
vencimento, considerando-se prorrogado até o 1º dia útil subsequente se o vencimento
cair em dia sem expediente na Câmara de Vereadores de Penha.
19.16 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira ou pela
Autoridade Superior, com base na legislação vigente.
19.17 Integram o presente Edital:

Anexo I – Termo de Referência

Anexo II – Modelo de Procuração de Credenciamento

Anexo III – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de
Habilitação

Anexo IV – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte

Anexo V – Modelo de Proposta de Preço

Anexo VI – Modelo de Declaração Relativa ao Trabalho de Menores

Anexo VII - Minuta do Contrato

Anexo VIII - Modelo de Planilha de composição de preço que o licitante
adjudicatário deverá apresentar como condição de assinatura do contrato.
19.18 Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na
esfera administrativa, será competente, por disposição legal, o Foro da Comarca de
Balneário Piçarras, Estado de Santa Catarina, em caso de solução judicial.
PENHA, 03 de outubro de 2019.

EVERALDO DAL POSSO
Presidente da Câmara de Vereadores de Penha
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
ESTE TERMO DE REFERÊNCIA ESTABELECE AS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE POSSUA OUTORGA DA ANATEL –
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TELEFONIA
MÓVEL PESSOAL COM COBERTURA NACIONAL
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1.1 Este Termo de Referência tem por objeto Contratação de empresa de telecomunicações, que possua
outorga da ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, para prestar serviços de telefonia móvel
pessoal com cobertura nacional, com fornecimento de 14 assinaturas básicas pós-pagos, tarifa zero intra
grupo, sistema de gestão on-line, assinatura mensal pacote de dados para smartphone com franquia
mínima de 600mb , plano de minutos VC-1, plano de minutos VC-2, plano de minutos VC-3, com
disponibilização de estações móveis (aparelhos) com memória interna de, no mínimo, 64Gb, em regime de
Comodato.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 Conforme comunicação interna expedida pela servidora responsável pela Gestão do Contrato em
vigor, baseado no uso dos últimos anos, tendo em vista o iminente término do contrato vigente com o atual
fornecedor, faz-se necessário iniciar o processo para nova contratação, proporcionando a continuidade
dos serviços de telefonia e acesso via internet às tecnologias disponíveis para comunicação, entre eles o
acesso rápido dos Nobres Edis aos conteúdos próprios do exercício da Vereança em situações que
demandam posicionamento em tempo hábil, para uso dos Motoristas, em decorrência de constantes
deslocamento, assim como do jornalista, com objetivo de proporcionar atendimento às demandas dos
Senhores Vereadores e de interesse da Câmara de Vereadores de Penha, possibilitando agilidade na
comunicação e desempenho das atividades inerentes ao seu cargo.
3. ESPECIFICAÇÕES
3.1 O serviço objeto deste termo de referência deverá obedecer às disposições do Decreto nº. 2.056,
de 04/novembro/1996 – Regulamento de Serviço Móvel Celular (Resolução nº 477/2007- ANATEL), e
alterações posteriores, e demais normas estabelecidas pela Agência Nacional de Telecomunicações
– ANATEL, e consistirá, no mínimo, das seguintes operações:
Tipo de Serviço
Assinatura básica por linha
Assinatura mensal de pacote de dados para smartphone com internet
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Intra grupo
Sistema de gestão por linha
Plano de minutos VC-1
Plano de minutos VC-1 (Móvel/Móvel - mesma operadora)
Plano de minutos VC-1 (Móvel/Móvel - outras operadoras)
Plano de minutos VC-1 (Móvel-Fixo)
Plano de Minutos VC-2
Plano de minutos VC-2 (MÓVEL/MÓVEL – mesma operadora)
Plano de minutos VC-2 (MÓVEL/MÓVEL – outras operadoras)
Plano de minutos VC-2 (MOVEL/FIXO)
Plano de Minutos VC-3
Plano de minutos VC-3 (MOVEL/MOVEL)
Plano de minutos VC-3 (MOVEL/MOVEL INTRA-REDE)
Plano de minutos VC-3 (MOVEL/FIXO)
SMS - Torpedos
DSL-1
DSL-2
Adicional por chamada
3.1.2. O serviço descrito no item anterior será contratado por 12 (doze) meses para um conjunto de
14(quatorze) linhas.
3.2. As estações móveis (aparelhos) disponibilizadas serão, obrigatoriamente, do tipo smartphone, com
memória interna de, no mínimo, 64Gb, em regime de Comodato.
3.2.1. Serão disponibilizadas 14 estações móveis (aparelhos), cada uma delas correspondendo à uma
linha contratada.
3.2.2. Devem acompanhar, obrigatoriamente, as estações móveis (aparelhos) disponibilizadas:
a) 01 (uma) bateria original,
b) 01 (um) carregador original,
c) 01 (um) manual do aparelho fornecido pelo fabricante.
3.3. O aceite/aprovação do serviço pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por

vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidades com as especificações estabelecidas neste
documento, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as faculdades previstas no artigo
18 da Lei Nº 8078/90.
3.4. A duração da prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, podendo ser renovado até o limite
legal de acordo com a lei 8.666/93, havendo oportunidade e conveniência para a Administração, mediante
provocação manifestada por uma das partes, anteriormente ao término de vigência do contrato.
4. REQUISITOS NECESSÁRIOS
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4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
4.1.1. Cédula de Identidade
4.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;
4.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou última alteração, devidamente registrado em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores.
4.1.4. Inscrição do Ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício.
4.1.5. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a
atividade assim o exigir.
4.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
4.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) –
Situação Ativa;
4.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
4.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
4.2.4 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
4.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, criada pela Lei 12.440, de 07.07.2011.
4.2.6. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas que noticiem que os
débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
4.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
4.3.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pela Central de Certidões do Tribunal de
Justiça ou órgão equivalente do domicílio ou da sede do licitante, com data não anterior a 60 (sessenta)
dias da abertura da sessão pública desta licitação.
4.3.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
4.3.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.
4.3.3. A comprovação exigida nos itens 8.8.3.2 e 8.8.3.2.1 deverá ser feita da seguinte forma:
4.3.3.1. No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e demonstrações
contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado ou, se houver, do município da sede da empresa.
4.3.3.2. No caso de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada, cópia
autenticada das páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial,
Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial e, no
caso de sociedades simples, no cartório competente.
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4.3.4 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
4.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
4.4.1. Termo de Autorização ou Declaração de que detêm a concessão dada pela Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL para prestação de Serviço Móvel Pessoal – SMP em nome da proponente.
4.4.2. Atestado (s) de Capacidade Técnica, expedidos em papel timbrado por pessoa jurídica de direito
público ou privado, para comprovação de que a licitante forneceu ou vem fornecendo, o objeto deste
edital, contendo os seguintes elementos:
4.4.2.1. Nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos serviços e emitente do
atestado;
4.4.2.2. Nome e CNPJ da empresa que prestou os serviços/fornecimento do produto;
4.4.2.3. Descrição dos serviços/fornecimento do produto;
4.4.2.4. Período de execução dos serviços/fornecimento do produto;
4.4.2.5. Local e data da emissão do atestado;
4.4.2.6. Identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado.
4.5 OUTRAS COMPROVAÇÕES E DOCUMENTOS:
4.5.1. Declaração da licitante que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no inciso V do art. 27 da
Lei 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.584, de 27 de outubro de 1999, de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo VI – Declaração Relativa ao Trabalho de Menores.
4.6. DA HABILITAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE QUE SE
BENEFICIAREM, NESTA LICITAÇÃO, DO REGIME DIFERENCIADO E FAVORECIDO CONCEDIDO
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06:
4.6.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, após a etapa de lances, deverão apresentar toda
a documentação exigida para habilitação, inclusive para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
4.6.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a licitante será habilitada e
declarada vencedora do certame na sessão do pregão, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar
nº 123/06, após o que a Pregoeira dará ciência às licitantes desta decisão e intimará a licitante declarada
vencedora para, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, para regularizar a documentação;
4.6.3. Após a intimação referida no subitem acima, será imediatamente oportunizada a possibilidade de
interposição de recurso, encerrada a sessão e extraída a ata correspondente.
4.6.4. Durante o prazo referido no subitem 8.8.6.2, não poderá ser exigida pela Câmara de Vereadores de
Penha a assinatura do Contrato, ou aceitação ou retirada do instrumento equivalente.
4.6.5. A não regularização da situação fiscal, no prazo e condições disciplinadas no subitem 8.8.6.2,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, com base
no art. 81 da Lei no 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02, sendo facultado à Câmara de Vereadores de
Penha convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
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4.7. DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS:
4.7.1. Na hipótese da apresentação de documentos originais não acompanhados pelas respectivas cópias,
estes serão anexados ao processo.
4.7.2. Os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, serem substituídos por
protocolos que apenas comprovem o seu requerimento.
4.7.3. As certidões que não tenham seu prazo de validade consignado, deverão ter sido emitidas no
máximo há sessenta dias da data prevista para o processamento do presente certame.
5. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
5.1. A proposta deverá:
5.1.1. Ser elaborada conforme modelo do Anexo I – Modelo de Proposta de Preço, proposta com preço
global para 12 (doze) meses, incluindo todos os custos diretos e indiretos para execução do contrato, em
papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso
corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo Representante
Legal ou pelo Procurador Credenciado.
5.1.2. Indicar a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, endereço e dados
bancários para pagamento eletrônico.
5.1.3. Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação.
5.1.4. Ter descrição do objeto da presente licitação, que deverá conter cada um dos itens em
conformidade com as especificações e demais características descritas neste documento, ou a indicação
dele ou o objeto.
5.1.5. Conter oferta precisa, sem alternativa de índices ou qualquer outra condição que induza o
julgamento a ter mais de um resultado. Em caso de divergência entre a discriminação dos valores escritos
em algarismos e os expressos por extenso, serão considerados os valores mais vantajosos para a Câmara
de Vereadores de Penha.
5.1.5.1 A proposta de preço deverá ser apresentada em duas casas decimais e em valores vigentes no dia
previsto para definição do fornecedor habilitado para contratação decorrente deste Termo de Referência.
5.1.6. Considerar todos os insumos necessários para a execução do contrato, inclusive aqueles
decorrentes de impostos, seguros e encargos sociais;
5.1.6.1. Quaisquer custos diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão
considerados como inclusos nos preços, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.
5.2. O contrato objeto desta licitação terá validade de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura,
podendo sofrer, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do §1º artigo 65 da Lei Nº 8.666/93.
5.2.1. Os valores ofertados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de vigência do contrato (doze meses),
sendo reajustado pela variação acumulada do IGP-M, nas extensões anuais, até o limite previsto no art.
57, inciso II, da Lei 8.666/93, tendo por início de prazo a data que o contrato entrar em vigência.
5.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste Edital e de
seus anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de
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dificultar o julgamento e as que apresentarem valores superiores ao valor global estimado no decorrer
deste processo, ou manifestamente inexequível.
5.4. Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser atendidas no ato, por simples
manifestação de vontade do representante e aquelas cujo atendimento, nesse momento, possa
representar risco de fraude aos princípios da licitação.
5.5. Caberá à Câmara de Vereadores de Penha, de acordo com a legislação vigente, decidir
motivadamente, acerca da aceitabilidade da Proposta quando houver divergência com o Edital e não
implicar alteração do objeto da presente licitação.
5.6. Para a correta elaboração da proposta, a concorrente deverá examinar todos os documentos exigidos
neste Termo de Referência e atender a todas as exigências nele contidas e em seus anexos.
5.7. Uma vez conhecida a proposta, não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou
alterações nas condições estabelecidas, ou quaisquer retificações que possam influir no resultado final
deste processo.
5.7.1. Os erros ou equívocos e omissões havidos nas cotações de preços, serão de inteira
responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, no caso de erro para mais, qualquer reclamação, nem
tampouco, em caso de erro para menos, eximir-se de sua responsabilidade.
5.8. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Câmara de Vereadores de Penha
5.9. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em cópia comum acompanhada
do original para autenticação pela Pregoeira ou por membro da Comissão Permanente de Licitação.
5.9.1. É indispensável a apresentação do documento original.
5.9.2. Será considerada inabilitada a concorrente que não apresentar todos os documentos pertinentes a
habilitação.
5.10. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser
sanadas, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:
5.10.1. Apresentação de documento para comprovar ou esclarecer a validade do documento juntado; ou
5.10.2. Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
5.10.3. A verificação de documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico será certificada pela
Pregoeira e os atos formais deverão ser anexados aos autos, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
5.10.3.1. A Administração não se responsabilizará pela eventual impossibilidade de utilização dos meios
eletrônicos no momento da verificação. Ocorrendo essa impossibilidade e não sendo apresentados os
documentos alcançados pela verificação, a concorrente será inabilitada.
6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
6.1. O objeto deste Termo de Referência, após contratado, deverá ser executado fielmente, após a
expedição da Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço e deverá estar de acordo e conforme as
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regras nele estabelecidas, correndo por conta da vencedora as despesas com seguros, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários, e ainda todas as despesas em que, direta ou indiretamente, incidirem em
razão da prestação dos serviços.
6.1.1. As Autorizações de Fornecimento/Ordens de Serviço deverão conter a identificação da Câmara de
Vereadores de Penha, indicação expressa do número de contrato, do número do processo, a identificação
da contratada, a especificação dos itens, as quantidades e data.
6.1.2. As Autorizações de Fornecimento serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que
permitam a comprovação do respectivo recebimento por parte da contratada, inclusive correio eletrônico.
6.2. Na Execução do Contrato oriundo deste Termo de Referência o seu objeto será recebido na forma
prevista no artigo 73, da Lei nº 8.666/93.
6.2.1. O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui a responsabilidade civil a ele
relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução Contratual.
6.6. Correrão por conta da contratada todas as despesas, taxas, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários, decorrentes da prestação do serviço.
7. ESTIMATIVA DE CUSTO:
7.1. O custo global estimado para atender o objeto deste Termo de Referência é de R$ 37.736,64 (trinta e
sete mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos).
7.2. Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de
Referência correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
01 CAMARA DE VEREADORES DE PENHA
01.02 CAMARA DE VEREADORES DE PENHA
01.01.01.031.0001 PENHA PARA TODOS – Câmara Municipal de Vereadores
01.031.0001.2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores de Penha
3.3.90.40.05.00.00.00.0000 Serviços de Telefonia Fixa e Móvel
8. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
8.1. A Execução iniciará imediatamente após o término do contrato vigente e o seu objeto será recebido na
forma prevista no artigo 73, da Lei nº 8.666/93 e vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por iguais períodos, em conformidade com o Artigo 57, inciso II da Lei 8666/93.
8.2. O objeto do Contrato oriundo Termo de Referência, deverá ser executado fielmente, após a expedição
da Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço e deverá estar de acordo e conforme as regras nele
estabelecidas, correndo por conta da vencedora as despesas com seguros, tributos, encargos trabalhistas
e previdenciários e, ainda, todas as despesas em que direta ou indiretamente incidirem em razão da
prestação de serviços.
8.3. Na execução do Contrato oriundo deste processo o seu objeto será recebido na forma prevista no
artigo 73, da Lei Nº 8666/93.
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8.3.1. O recebimento provisório ou definitivo do objeto Termo de Referência não exclui a responsabilidade
civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução contratual.
8.3.2. Caso se verifique que não houve o fiel cumprimento às condições e especificações estabelecidas
neste documento, o objeto não será recebido de forma definitiva.
8.3.3. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do serviço prestado provisoriamente, será
lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o serviço rejeitado ser
substituído e ou regularizado no prazo de 08 (oito) dias úteis, quando serão realizadas novamente as
verificações antes referidas.
8.3.4. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará à contratada incorrendo em atraso na
entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas no Edital.
8.4. Os produtos (estações móveis/aparelhos), integrantes do objeto deste Termo de Referência, serão
entregues sem ônus, na sede da Câmara de Vereadores de Penha, localizada na Avenida Prefeito
Eugênio Krause, 94, Centro – Penha – SC, CEP 88.385-000.
8.4.1. Os produtos (estações móveis/aparelhos), deverão ser novos, para primeiro uso, entregues em
embalagens individuais contendo todos os acessórios disponibilizados pela fábrica, lacradas, de modo que
suas características originais sejam mantidas e visivelmente identificadas.
8.4.2. Os produtos (estações móveis/aparelhos), deverão ser homologados pela ANATEL.
8.5. Serão reprovados e consequentemente informados à Contratada, os produtos (estações
móveis/aparelhos) que não forem compatíveis com as características exigidas neste Termo de Referência.
8.5.1. No caso de consideradas insatisfatórias as condições dos produtos (estações móveis/aparelhos),
será lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o
produto/serviço rejeitado ser substituído e ou regularizado no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos,
quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas.
8.5.2. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará à contratada incorrendo em atraso na
entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas no Edital.
8.6. O período que medeia entre o recebimento provisório e definitivo não suspende, para caracterização
de mora, o prazo previsto inicialmente para a entrega.
8.7. A contratante reserva-se o direito de acompanhar a entrega do material, quando e da forma que
julgar conveniente.
8.8. Os produtos (estações móveis/ aparelhos), objetos deste contrato, deverão apresentar garantia
mínima de 12 (doze) meses.
8.8.1. Em caso de substituição, o novo produto deverá contar com a garantia mínima de 12 (doze) meses,
contando a partir do recebimento do novo produto pela Câmara de Vereadores de Penha.
8.9. Os serviços de suporte técnico e manutenção, que se fizerem necessários em decorrência de defeitos
ocasionados pelos produtos (estações móveis/aparelhos) fornecidos, serão realizados por conta da
CONTRATADA, não excluindo nem diminuindo a responsabilidade, o exercício do direito de
acompanhamento pela CONTRATANTE.
8.9.1. Os custos oriundos da substituição dos produtos (estações móveis/aparelhos) que se fizerem
necessárias correrão por conta da CONTRATADA.
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8.10. O Contrato oriundo deste processo poderá sofrer alterações nos casos previstos no Artigo 65 da Lei
Nº 8666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com apresentação das devidas justificativas
adequadas ao referente Contrato.
9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
9.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1.1. Será de responsabilidade da licitante vencedora o fornecimento do objeto deste Termo de
Referência, de acordo com especificações estabelecidas; nos preços, prazo e local, provendo condições
que possibilitem o início da prestação dos serviços em até 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura
do contrato e da emissão da Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço emitida pela Câmara de
Vereadores de Penha, sem custo adicional e assumindo total responsabilidade até a entrega total.
9.1.2 A Contratada se obriga a cumprir ou fazer cumprir as seguintes obrigações em relação ao contrato:
9.1.2.1. Executar fielmente o objeto deste Termo de Referência, comunicando imediatamente ao
Contratante à ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento;
9.1.2.2. Manter, durante o período de vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
9.1.2.3. Responsabilizar-se por todos os custos diretos e indiretos para o fornecimento do objeto, incluídas
as demais despesas referentes aos impostos, contribuições, bem como o que mais for necessário ao
perfeito cumprimento do objeto deste Termo de Referência;
9.1.2.4. Executar o objeto deste Contrato com qualidade de modo a atender as exigências do Contratante,
utilizando profissionais próprios, especializados, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo
integral atendimento de toda a legislação que rege a execução deste Contrato, com ênfase na ordem
constitucional, tributária, civil, previdenciária, trabalhista e segurança;
9.1.2.5. Proporcionar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Contratante quanto ao
fornecimento dos produtos contratados.
9.1.2.6. Cuidar para que os profissionais envolvidos em qualquer fase do processo de execução do objeto
deste Termo de Referência não tenham qualquer vínculo trabalhista com o Contratante, sendo,
exclusivamente, remunerados pela Contratada e a ela vinculados.
9.1.2.7. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados ao Contratante, por dolo ou culpa,
bem como por aqueles que venham a ser causados por seus prepostos ou produtos objetos deste Termo
de Referência.
9.1.2.8. Não transferir a outrem o objeto contratado.
9.1.2.9. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados, durante a vigência total do Contrato,
garantindo a execução por profissionais qualificados.
9.1.2.10. Responsabilizar-se por eventuais custos oriundos da substituição dos produtos (estações
móveis/aparelhos) que se fizerem necessárias correrão por conta da CONTRATADA.
9.1.2.11. Responsabilizar-se pela coleta dos produtos (estações móveis/aparelhos) objeto deste Termo de
Referência, quando couber.
9.1.2.12. Apresentar ao CONTRATANTE, signatários com poderes expressos para formalização do ato
contratual.
9.1.2.13. Realizar a portabilidade dos números de telefones já utilizados, se solicitado.
9.1.2.14. Prestar os serviços durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana.
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9.1.2.15.

Possibilitar a disponibilização de novas facilidades tecnológicas, quanto ao serviço e
equipamentos utilizados.
9.1.2.16. Possibilitar aos usuários dos serviços autorizados pela CONTRATANTE, na condição de
assinante viajante, receber a prestação do serviço móvel celular em redes de outras prestadoras de
serviço, sujeitando-se, nessa hipótese, às condições de tarifas e preços, bem como às condições técnicas
e operacionais por elas estabelecidas, de acordo com a regulamentação vigente, responsabilizando-se por
todas as despesas pelo uso do sistema móvel celular em roaming, que serão incluídas na conta de
serviços que emitir.
9.1.2.17. Apresentar e fornecer ao CONTRATANTE as estações móveis (aparelhos), de acordo com o
especificado no Termo de Referência para aprovação.
9.1.2.18. Executar a prestação dos serviços obedecendo às disposições legais e regulamentos pertinentes
à área de telecomunicações, de acordo com as normas estabelecidas pela Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL, bem como às recomendações e parâmetros aceitos pela boa técnica.
9.1.2.19. Manter, ao final do contrato, a prestação dos serviços por, aproximadamente, 15 (quinze) dias,
no caso de outra empresa vencer o certame licitatório, visando a realização do processo de portabilidade,
objetivando a não interrupção do serviço de telefonia.
9.1.2.20. Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas, bem como das transferências de
dados realizadas, conforme objeto de cada contrato.
9.1.2.21. Cumprir tempestiva e integralmente as determinações da fiscalização do contrato.
9.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.2.1. A Contratante obrigar-se-á a:
9.2.1.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a Contratada possa fornecer os produtos
dentro das especificações constantes neste Termo de Referência.
9.2.1.2. Efetuar o pagamento do objeto desta contratação, conforme previsto no Contrato oriundo deste
processo.
9.2.1.3. Promover o acompanhamento do fornecimento, sob os aspectos qualitativos, anotando em
registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que
exijam medidas corretivas por parte daquela, aplicando as penalidades previstas no Contrato, se
necessárias.
9.2.1.4. Emitir termo de responsabilidade para cada responsável pelo aparelho celular, que se
responsabilizará pela sua guarda, conservação e reposição nos casos de roubo, furto, extravio ou danos
ocorridos por uso indevido.
9.2.1.5. Conservar o bem dado em comodato e usá-lo de acordo com a destinação especificada no
contrato ou sua natureza.
9.2.1.6. Solicitar à Contratada, sempre que necessário, a adoção de medidas efetivas de correção ou
adequação dos serviços prestados.
9.2.1.7. Relacionar-se com a contratada através de e-mails, ofícios, protocolos e outros meios
documentados.
9.2.1.8. Assegurar o livre acesso dos empregados da contratada, quando devidamente identificados às
suas dependências para execução de serviços referentes ao objeto desta licitação, quando necessário.
10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
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10.1. A entrega será acompanhada por representante da CONTRATANTE, devidamente designado,
podendo ser assistido por terceiros, cabendo-lhes dentre outros:
10.1.1. Emitir a Autorização de Fornecimento contendo a identificação da Câmara de Vereadores de
Penha, indicação expressa do número de contrato, quando houver, do número do processo, a
identificação da contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas, horários e endereços de
entrega.
10.1.2. Supervisionar o fornecimento, garantindo que todas as providências sejam tomadas para
regularização das falhas ou defeitos observados;
10.1.3. Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua
competência;
10.1.4. Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obter da Administração,
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste Contrato e anexar aos
autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de
providências;
10.1.5. Acompanhar o fornecimento, atestar seu recebimento definitivo e indicar as ocorrências de
indisponibilidade para entrega;
10.1.6. Encaminhar à autoridade competente os documentos que relacionem as importâncias relativas a
multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos.
10.2. O acompanhamento acima não exclui a responsabilidade da CONTRATADA, ficando esta
responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do contrato, nem conferirá ao CONTRATANTE, responsabilidade solidária, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos no fornecimento do objeto contratado.
10.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do responsável deverão ser solicitadas
à contratada, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
10.3.1. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante do CONTRATANTE,
encarregado da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou na
impossibilidade de pronto atendimento, justificadas por escrito.
10.4. Para a aceitação do objeto, os responsáveis pelo acompanhamento do fornecimento, observarão se
a CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Edital e seus anexos, bem como de todas as
condições impostas no instrumento contratual.
10.5. Durante a vigência do contrato, sua execução será acompanhada pelo Gestor designado pelo
Contratante.
10.6. Durante a vigência deste contrato, a Contratada deve manter preposto aceito pela Administração do
Contratante, para representá-lo sempre que for necessário.
10.7. Durante a vigência do Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por
servidor devidamente designado, representante da CONTRATANTE, o qual assumirá a função de Gestor
do Contrato.
10.8. O Gestor do Contrato manterá registro próprio de todas as ocorrências relacionadas com a execução
dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas, defeitos
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observados, procedendo à juntada de documentos relevantes no processo administrativo pertinente ao
contrato.
10.9. Em caso de infringência contratual não justificada pela Contratada, o Gestor do Contrato deverá
proceder a apuração da penalidade em que recaiu a Contratada, oficiando-a para dar-lhe faculdade de
defesa e, após, lavrar relatório, encaminhado a autoridade competente para decisão quanto à aplicação ou
não da penalidade;
10.10. As decisões e providências, que extrapolem a competência do fiscal, deverão ser encaminhadas à
autoridade competente, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes;
10.11. A fiscalização realizada pela Contratante, por meio de servidor previamente designado, não será
motivo para exclusão ou redução da responsabilidade da contratada;
10.12. Cabe ao Gestor do Contrato, dentre outros:
10.12.1. Solicitar a execução dos serviços mencionados e a eventual substituição das estações móveis
(aparelhos) por eventuais defeitos.
10.12.2. Supervisionar a execução dos serviços, garantindo que todas as providências sejam tomadas
para regularização das falhas ou defeitos observados;
10.12.3. Levar ao conhecimento da Autoridade Competente qualquer irregularidade fora de sua
competência;
10.12.4. Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obter da Administração,
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento do Contrato e anexar aos autos
do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de
providências;
10.12.5. Acompanhar os serviços executados, atestar seu recebimento definitivo e indicar ocorrências de
indisponibilidade dos serviços contratados.
10.12.6. Acompanhar a execução do objeto desta contratação, sob os aspectos quantitativos e
qualitativos.
10.12.7. Encaminhar à Autoridade Competente os documentos que relacionem as importâncias relativas
às multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes pagamentos.
10.12.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;
10.13. O acompanhamento e fiscalização acima não excluirão a responsabilidade da CONTRATADA,
ficando esta responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato oriundo deste processo, nem conferirão a CONTRATANTE,
responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na
execução do serviço contratado.
10.14. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE,
encarregado da fiscalização do contrato oriundo deste processo, deverão ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA, ou nesta impossibilidade, justificada por escrito.
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10.15. Para aceitação do objeto deste Termo de Referência, os responsáveis pelo acompanhamento e
fiscalização do serviço, observarão se a CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Edital e
seus anexos, bem como de todas as condições de instrumento contratual decorrentes deste processo.
10.16. A empresa contratada em decorrência de contrato oriundo deste processo deverá manter preposto,
aceito pela Câmara de Vereadores de Penha, durante o período de vigência do contrato, para representála sempre que necessário.
10.16.1. Tal providência deverá ocorrer concomitantemente à assinatura do contrato.
10.17. É vedado à Câmara de Vereadores de Penha e aos seus representantes, exercer poder de mando
sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela
indicados.
10.17.1. Fica a CONTRATADA obrigada a informar por escrito caso necessite substituir o preposto, em
decorrência de circunstâncias justificadas.
11. CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
11.1. A Câmara de Vereadores Penha pagará mensalmente à contratada, pelos serviços efetivamente
prestados, o valor inscrito na Nota Fiscal/Fatura, sem prejuízo dos descontos legais e decorrentes do não
recebimento parcial dos serviços, multas e juros.
11.2. Os pagamentos à contratada serão efetuados mensalmente, até 05 (cinco) dias úteis, após
apresentação da Nota Fiscal/fatura à Câmara de Vereadores de Penha, através do endereço eletrônico
atendimento@cvp.sc.gov.br e contabilidade@cvp.sc.gov.br.
11.3. O pagamento poderá ser efetuado mesmo se a Contratada não estiver em situação fiscal regular;
entretanto, esta situação, se não regularizada, poderá levar à rescisão do contrato com base no art. 78, I,
c/c o artigo 55, XIII, da Lei 8.666/93.
11.4. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal, ou dos documentos exigidos como
condição para pagamento, por parte da Contratada, importará na prorrogação do prazo de vencimento da
obrigação da Contratante.
11.5. Na hipótese das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou
documentação, o Contratante pagará o valor da Nota Fiscal/Fatura no prazo fixado para pagamento com
desconto na próxima, se for o caso, ressalvado o direito da Contratada de reapresentar para cobrança as
partes controvertidas com as devidas justificativas. Nestes casos o Contratante terá o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a partir do recebimento, para efetuar a análise e o pagamento.
11.6. Nenhum pagamento realizado pelo Contratante isentará a Contratada das responsabilidades
contratuais.
12. VIGÊNCIA DO CONTRATO
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12.1. O contrato oriundo deste processo vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data de sua
assinatura, podendo ser estendido por iguais períodos, em conformidade com o Artigo 57, inciso II da Lei
Nº 8.666/93
12.1.1. Havendo prorrogação, o valor anual poderá ser reajustado com base na variação do IGP-M,
acumulado de 12 (doze) meses, podendo este índice ser substituído por outro equivalente no caso de sua
extinção.
12.2. Na hipótese de cumprimento diverso das especificações do contrato oriundo deste processo, o
mesmo será recusado e deverá a CONTRATANTE tomar as devidas providências para o fornecimento,
sem prejuízo da responsabilidade contratual.
12.3. Os serviços de suporte técnico e manutenção serão prestados via internet, via telefone ou na sede
da Câmara de Vereadores de Penha, quando couber, não excluindo nem diminuindo a responsabilidade, o
exercício do direito de fiscalização pela CONTRATANTE.
12.4. A coleta dos produtos (estações móveis/aparelhos) objeto deste Termo de Referência, quando
couber, será de responsabilidade da CONTRATADA, não excluindo nem diminuindo a responsabilidade, o
exercício do direito de fiscalização pela CONTRATANTE.
13. SANÇÕES CONTRATUAIS
13.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei Nº 10.520/2002, a Contratada será punida com o impedimento
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais, nos seguintes casos:
13.1.1. Apresentação de documentação falsa: 05 (cinco) anos;
13.1.2. Retardamento da execução do objeto: 03 (três) anos;
13.1.3. Falhar na execução do contrato: 03 (três) anos;
13.1.4. Fraudar na execução do contrato: 05 (cinco) anos;
13.1.5. Comportamento inidôneo: 05 (cinco) anos;
13.1.6. Declaração falsa: 04 (quatro) anos;
13.1.7. Fraude fiscal: 04 (quatro) anos.
13.2. Para os fins do subitem 13.1.5 reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92,
parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
13.3. Para condutas descritas nos subitens 13.1.1, 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7, desta cláusula, e sem
prejuízo das sanções nelas previstas, será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor total do
contrato ou da proposta, conforme o caso.
13.4. A Contratada responderá perante o Contratante por todos e quaisquer prejuízos de que for
responsável em razão do Contrato, seja por defeito decorrente do serviço pactuado, seja por infringência
da disposição regulamentar.
13.4.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a Contratada está sujeita às seguintes
sanções:
13.4.1.1. Advertência, em simples ocorrência não remissíveis a outras penalidades;
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13.4.1.2. Multa na forma prevista nos subitens 13.4.2.1 e 13.4.2.2 ;
13.4.1.3. Suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com o Município, por
prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos dispostos neste documento.
13.4.2. O Contratante aplicará à Contratada as seguintes multas:
13.4.2.1. Multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, pela recusa do licitante em assinar o
contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, sem motivo justificado, quantia
esta reconhecida como líquida, certa e exigível, cobrável via de execução;
13.4.2.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, pela inexecução total ou parcial do
objeto contratual ou pelo fornecimento irregular, quantia esta reconhecida como líquida, certa e exigível,
cobrável via de execução e compensável pelo Município de qualquer crédito porventura existente;
13.4.2.3. Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor mensal da fatura ao dia, em dobro no caso de
reincidência no mesmo mês, na hipótese de não atendimento e solução dos problemas de execução dos
serviços que forem atribuídas a Contratada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da intimação.
13.4.2.4 Multa de 50% (cinquenta por cento) do último valor anual do contrato, compreendido o período de
12 (doze) meses, se a contratada não dispensar todas as informações, senhas, apoios administrativos,
bem como demais suportes necessários à transição para outros sistemas, na hipótese de rescisão do
contrato, com ou sem culpa ou sua não prorrogação, seja por impedimento legal ou juízo de mérito por
parte da Contratante.
13.4.3. Considera-se fornecimento irregular o descumprimento, não justificado, dos prazos estipulados nas
Ordens de Serviço emitidas pelo Contratante e comprovadamente recebida pela Contratada.
13.4.4. As multas aplicadas pelo Contratante serão descontadas dos valores devidos à Contratada ou
recolhidas na conta corrente do Contratante pela Contratada, no prazo de quinze dias, a partir da data de
notificação, em caso de não haver saldo suficiente para o desconto.
13.4.5. Em qualquer hipótese, a Contratada será notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
13.4.6. As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive aquelas previstas no Código de
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).
13.5. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao Contratante,
este será encaminhado para inscrição em dívida ativa, devendo ser cobrado por via judicial.
13.6. Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº
8.666/93, observados os prazos ali fixados.
13.7. Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser dirigidos ao Presidente da Câmara
de Vereadores de Penha.
13.7.1. Somente serão conhecidos os recursos, se dentro do prazo previsto em lei, sua petição de
interposição tiver sido devidamente protocolada na Secretaria da Câmara de Vereadores de Penha.
13.7.2. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio eletrônico ou
qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, sua petição de interposição
original não tiver sido protocolizada.
14. ORÇAMENTO

Avenida Prefeito Eugênio Krause, 94
(47) 3345-5859

CEP 88385-000

atendimento@cvp.sc.gov.br
CNPJ 83.551.515/0001-07

Penha

Santa Catarina

www.cvp.sc.gov.br

CÂMARA DE VEREADORES DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CNPJ:83.551.515/0001-07
___________________________________________________________________________________

14.1. O orçamento para execução do objeto constante deste Termo de Referência tem valor global
estimado em R$ 37.736,64 (trina e sete mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos).
14.2. O valor indicado no item anterior é proveniente da média simples dos valores praticados pelas
empresas de telefonia atuantes no mercado, respeitadas as disposições da legislação em vigor.
15. CONDIÇÕES GERAIS:
15.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa,
será competente, por disposição legal, o Foro da Comarca de Balneário Piçarras, Estado de Santa
Catarina, em caso de solução judicial.

Penha, ______ de __________ de 2019

EVERALDO DAL POSSO
Presidente da Câmara de Vereadores de Penha
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ANEXO II
MODELO DE PROCURAÇÃO CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento, a empresa ________ (razão social), inscrita no CNPJ/MF
nº_____________
__________, com sede na ____________(endereço completo), por seu(s) representante(s) legal(is)
abaixo assinado(s), nomeia e constitui como procurador o Sr. (a) _______________ (qualificação
completa); inscrito no CPF nº ________; portador do RG nº __________, residente em __________
(endereço completo), ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES para representá-la em todos os atos
inerentes ao PREGÃO PRESENCIAL nº 02/2019 da Câmara de Vereadores de Penha podendo, inclusive,
formular lances, complementar proposta, negociar preço, interpor recursos ou ressalvas, renunciar à
interposição de recursos, acordar, transigir, desistir e receber avisos e intimações, assinar declarações e
assinar o Contrato oriundo da Licitação, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel
cumprimento deste mandato.
........................................, em ................de.......................de ____.
______________________________________
Razão Social
(assinatura do(s) representante(s) legal(is) do proponente e carimbo)
Observação:
(Deverá ser em papel timbrado e entregue a Pregoeira ou equipe de apoio no ato da abertura da sessão
do pregão por ocasião do credenciamento.)
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
A ________ (razão social), inscrita no CNPJ/MF nº __________, localizada na ____________(endereço
completo), declara, sob as penas de Lei e em conformidade com a Lei n nº 10.520/02, que cumpre todos
os requisitos de habilitação estabelecidos para o certame licitatório da Câmara de Vereadores de Penha,
denominado Pregão Presencial nº 02/2019
........................................, em ................de.......................de ____.
___________________________________
Nome: ____________(Representante Legal)
CPF nº __________________(do signatário)
OBSERVAÇÃO : (Deverá ser em papel timbrado e assinada pelo representante legal da empresa ou
procurador credenciado, desde que tenha poderes para tanto outorgados na procuração e apresentada
fora dos envelopes proposta e habilitação.)
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ANEXO IV
MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que
a empresa __________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ
nº. ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro
conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate
no procedimento licitatório do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2019, realizado pela Câmara de Vereadores
de Penha.
Local e data _____________________
_______________________________________
Assinatura do representante
Nome do representante:.........................................
RG nº............................
OBSERVAÇÃO: Deverá ser em papel timbrado e assinado pelo representante legal da empresa ou
procurador credenciado, desde que tenha poderes para tanto outorgados na procuração e apresentada
dentro do envelope habilitação.
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ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão Presencial nº 02/2019
Razão Social: __________________________________________
CNPJ: ______________________________
Endereço completo: _______________________
Telefone e Fax: ___________________________ E-mail: _________________
OBJETO: Contratação de empresa de telecomunicações, que possua outorga da ANATEL – Agência
Nacional de Telecomunicações, para prestar serviços de telefonia móvel pessoal com cobertura nacional,
com fornecimento de 14 assinaturas básicas pós-pagos, tarifa zero intra grupo, sistema de gestão on-line,
assinatura mensal pacote de dados para smartphone com franquia mínima de 600mb , plano de minutos
VC-1, plano de minutos VC-2, plano de minutos VC-3, com disponibilização de estações móveis
(aparelhos) com memória interna de, no mínimo, 64Gb, em regime de Comodato, conforme descrito no
Termo de Referência – ANEXO I deste edital, pelo período de 12 meses a contar da assinatura do
contrato, a saber:
PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA, COMPREENDENDO TODOS OS CUSTOS DIRETOS, INDIRETOS E
LUCRO: R$ ____________
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
________ /__ em __ de _______ de ____.
______________________________________
Assinatura do Representante Legal / Procurador

OBSERVAÇÃO: Deverá ser em papel timbrado e assinado pelo representante legal da empresa ou
procurador credenciado.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES
A _____________________ (razão social), inscrita no CNPJ/MF nº _____________, por intermédio do
seu representante legal o(a) Sr.(a) ______________________, portador(a) do RG nº _________________
e do CPF nº ____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze anos), na condição de aprendiz ( ).
_____________________, em __ de ___________ de ____.
____________________________________
Nome: ____________(Representante Legal)
CPF nº __________________(do signatário)
OBSERVAÇÃO: Deverá ser em papel timbrado e assinado pelo representante legal da empresa ou
procurador credenciado, desde que tenha poderes para tanto outorgados na procuração e em caso
afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO VII
MINUTA CONTRATO
PROCESSO N° 02/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019
CONTRATO N° ___/2019_
Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serviços de telefonia móvel, de um lado a
CÂMARA DE VEREADORES DE PENHA, CNPJ sob o nº 83.551.515/0001-07, pessoa jurídica de direito
público, sediado na Avenida Prefeito Eugênio Krause, 94, inscrita no CNPJ sob o nº 83.551.515/0001-07,
neste ato representada por seu Presidente, infra-assinado, Sr. __________________, brasileiro, casado,
doravante
denominado simplesmente de CONTRATANTE, e, de outro lado, a Empresa
______________________, neste ato representada pelo Sr. ________________________, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si ajustada, mediante às cláusulas e condições
abaixo especificadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1 O presente Contrato, em regime de execução indireta, decorreu da licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL nº 02/2019 ao qual se vincula, e reger-se-à pela Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e suas
alterações, legislação pertinente, cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão supracitado, bem
como no presente Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 Contratação de empresa de telecomunicações, que possua outorga da ANATEL – Agência Nacional
de Telecomunicações, para prestar serviços de telefonia móvel pessoal com cobertura nacional, com
fornecimento de 14 assinaturas básicas pós-pagos, tarifa zero intra grupo, sistema de gestão on-line,
assinatura mensal pacote de dados para smartphone com franquia mínima de 600mb , plano de minutos
VC-1, plano de minutos VC-2, plano de minutos VC-3, com disponibilização de estações móveis
(aparelhos) com memória interna de, no mínimo, 64Gb, em regime de Comodato.
2.1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS E FUNCIONALIDADES
As características gerais e funcionalidades deverão estar em conformidade com as constantes do Termo
de Referência anexo I ao Edital de Pregão Presencial nº 02/2019
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATADO, PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 O preço total anual estimado para execução do presente contrato, perfaz a importância de R$
____________ (_________________), com pagamento mensal mediante apresentação de Nota
Fiscal/Fatura conforme serviços utilizados.
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3.2 A Câmara de Vereadores Penha pagará mensalmente à contratada, pelos serviços efetivamente
prestados, o valor inscrito na Nota Fiscal/Fatura, sem prejuízo dos descontos legais e decorrentes do não
recebimento parcial dos serviços, multas e juros.
3.3 Os pagamentos à contratada serão efetuados mensalmente, até 05 (cinco) dias úteis, após
apresentação da Nota Fiscal/fatura à Câmara de Vereadores de Penha, através do endereço eletrônico
atendimento@cvp.sc.gov.br e contabilidade@cvp.sc.gov.br.
3.4 O pagamento poderá ser efetuado mesmo se a Contratada não estiver em situação fiscal regular;
entretanto, esta situação, se não regularizada, poderá levar à rescisão do contrato com base no art. 78, I,
c/c o artigo 55, XIII, da Lei 8.666/93.
3.5 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal, ou dos documentos exigidos como condição
para pagamento, por parte da Contratada, importará na prorrogação do prazo de vencimento da obrigação
da Contratante.
3.6 Na hipótese das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou
documentação, o Contratante pagará o valor da Nota Fiscal/Fatura no prazo fixado para pagamento com
desconto na próxima, se for o caso, ressalvado o direito da Contratada de reapresentar para cobrança as
partes controvertidas com as devidas justificativas. Nestes casos o Contratante terá o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a partir do recebimento, para efetuar a análise e o pagamento.
3.7 Nenhum pagamento realizado pelo Contratante isentará a Contratada das responsabilidades
contratuais.
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE:
4.1 Havendo prorrogação, o preço anual será reajustado com base na variação do IGP-M, acumulado de
12 (doze) meses, podendo este índice ser substituído por outro equivalente no caso de sua extinção.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS
5.1 O presente Contrato vigorará pelo prazo de 12 meses, podendo ser estendido por iguais períodos, em
conformidade com o Artigo 57, Inciso II da Lei 8.666/93.
5.2 O objeto deste contrato, deverá ser executado fielmente, em até 15 (quinze) dias úteis após o
protocolo de recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço e deverá estar de acordo e
conforme as regras nele estabelecidas, correndo por conta da vencedora as despesas com seguros,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda todas as despesas em que direta ou
indiretamente incidirem em razão da prestação dos serviços.
5.3 Na execução do Contrato o seu objeto será recebido na forma prevista no artigo 73, da Lei nº
8.666/93.
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5.3.1 O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui a responsabilidade civil a ele
relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução do Contratual.
5.4 O presente Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no Artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde
que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este
Contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 A Contratada se obriga a cumprir ou fazer cumprir as seguintes obrigações em relação ao presente
contrato:
6.1.1 Executar fielmente o objeto deste Contrato, comunicando imediatamente ao Contratante à ocorrência
de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento;
6.1.2 Manter, durante o período de vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
6.1.3 Responsabilizar-se por todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução dos serviços,
incluídas as demais despesas referentes aos impostos, contribuições, bem como o que mais for
necessário ao perfeito cumprimento do objeto deste Contrato;
6.1.4 Executar o objeto deste Contrato com qualidade de modo a atender as exigências do Contratante,
utilizando profissionais próprios, especializados, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo
integral atendimento de toda a legislação que rege a execução deste Contrato, com ênfase na ordem
constitucional, tributária, civil, previdenciária, trabalhista e segurança;
6.1.5 Proporcionar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Contratante quanto à execução
dos serviços contratados;
6.1.6 Cuidar para que os profissionais destinados à execução dos serviços objeto deste Contrato não
tenham qualquer vínculo trabalhista com o Contratante, sendo, exclusivamente, remunerados pela
Contratada e a ela vinculados;
6.1.7 Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados ao Contratante, por dolo ou culpa,
bem como por aqueles que venham a ser causados por seus prepostos ou empregados;
6.1.8 Não transferir a outrem o objeto contratado.
6.1.9 Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados, durante a vigência total do Contrato,
garantindo a execução por profissionais qualificados.
6.1.10 Apresentar ao CONTRATANTE, signatários com poderes expressos para formalização do ato
contratual.
6.1.11 Efetuar a portabilidade dos números telefônicos determinados pela CONTRATANTE.
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CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1 O Contratante obrigar-se-á a:
7.1.1 Oferecer todas as informações necessárias para que a Contratada possa prestar os serviços dentro
das especificações recomendadas.
7.1.2 Efetuar o pagamento do objeto desta contratação, conforme previsto no presente Contrato.
7.1.3 Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos qualitativos, anotando
em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos
que exijam medidas corretivas por parte daquela, aplicando as penalidades previstas neste Contrato, se
necessárias.
7.1.4 Informar a CONTRATADA os números telefônicos designados à portabilidade, se for o caso.
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A entrega será acompanhada por representante da CONTRATANTE, devidamente designado,
podendo ser assistido por terceiros, cabendo-lhes dentre outros:
8.1.1. Emitir a Autorização de Fornecimento contendo a identificação da Câmara de Vereadores de Penha,
indicação expressa do número de contrato, quando houver, do número do processo, a identificação da
contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas, horários e endereços de entrega.
8.1.2. Supervisionar o fornecimento, garantindo que todas as providências sejam tomadas para
regularização das falhas ou defeitos observados;
8.1.3. Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua competência;
8.1.4. Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obter da Administração,
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste Contrato e anexar aos
autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de
providências;
8.1.5. Acompanhar o fornecimento, atestar seu recebimento definitivo e indicar as ocorrências de
indisponibilidade para entrega;
8.1.6. Encaminhar à autoridade competente os documentos que relacionem as importâncias relativas a
multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos.
8.2. O acompanhamento acima não exclui a responsabilidade da CONTRATADA, ficando esta
responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do contrato, nem conferirá ao CONTRATANTE, responsabilidade solidária, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos no fornecimento do objeto contratado.
8.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do responsável deverão ser solicitadas
à contratada, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.3.1. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante do CONTRATANTE,
encarregado da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou na
impossibilidade de pronto atendimento, justificadas por escrito.
Avenida Prefeito Eugênio Krause, 94
(47) 3345-5859

CEP 88385-000

atendimento@cvp.sc.gov.br
CNPJ 83.551.515/0001-07

Penha

Santa Catarina

www.cvp.sc.gov.br

CÂMARA DE VEREADORES DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CNPJ:83.551.515/0001-07
___________________________________________________________________________________

8.4. Para a aceitação do objeto, os responsáveis pelo acompanhamento do fornecimento, observarão se a
CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Edital e seus anexos, bem como de todas as
condições impostas no instrumento contratual.
8.5. Durante a vigência do contrato, sua execução será acompanhada pelo Gestor designado pelo
Contratante.
8.6. Durante a vigência deste contrato, a Contratada deve manter preposto aceito pela Administração do
Contratante, para representá-lo sempre que for necessário.
8.7. Durante a vigência do Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor
devidamente designado, representante da CONTRATANTE, o qual assumirá a função de Gestor do
Contrato.
8.8. O Gestor do Contrato manterá registro próprio de todas as ocorrências relacionadas com a execução
dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas, defeitos
observados, procedendo à juntada de documentos relevantes no processo administrativo pertinente ao
contrato.
8.9. Em caso de infringência contratual não justificada pela Contratada, o Gestor do Contrato deverá
proceder a apuração da penalidade em que recaiu a Contratada, oficiando-a para dar-lhe faculdade de
defesa e, após, lavrar relatório, encaminhado a autoridade competente para decisão quanto à aplicação ou
não da penalidade;
8.10. As decisões e providências, que extrapolem a competência do fiscal, deverão ser encaminhadas à
autoridade competente, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes;
8.11. A fiscalização realizada pela Contratante, por meio de servidor previamente designado, não será
motivo para exclusão ou redução da responsabilidade da contratada;
8.12. Cabe ao Gestor do Contrato, dentre outros:
8.12.1. Solicitar a execução dos serviços mencionados e a eventual substituição das estações móveis
(aparelhos) por eventuais defeitos.
8.12.2. Supervisionar a execução dos serviços, garantindo que todas as providências sejam tomadas para
regularização das falhas ou defeitos observados;
8.12.3. Levar ao conhecimento da Autoridade Competente qualquer irregularidade fora de sua
competência;
8.12.4. Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obter da Administração,
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento do Contrato e anexar aos autos
do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de
providências;
8.12.5. Acompanhar os serviços executados, atestar seu recebimento definitivo e indicar ocorrências de
indisponibilidade dos serviços contratados.
8.12.6. Acompanhar a execução do objeto desta contratação, sob os aspectos quantitativos e qualitativos.
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8.12.7. Encaminhar à Autoridade Competente os documentos que relacionem as importâncias relativas às
multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes pagamentos.
8.12.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;
8.13. O acompanhamento e fiscalização acima não excluirão a responsabilidade da CONTRATADA,
ficando esta responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato oriundo deste processo, nem conferirão a CONTRATANTE,
responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na
execução do serviço contratado.
8.14. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE, encarregado
da fiscalização do contrato oriundo deste processo, deverão ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA, ou nesta impossibilidade, justificada por escrito.
8.15. Para aceitação do objeto deste Termo de Referência, os responsáveis pelo acompanhamento e
fiscalização do serviço, observarão se a CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Edital e
seus anexos, bem como de todas as condições de instrumento contratual decorrentes deste processo.
8.16. A empresa contratada em decorrência de contrato oriundo deste processo deverá manter preposto,
aceito pela Câmara de Vereadores de Penha, durante o período de vigência do contrato, para representála sempre que necessário.
8.16.1. Tal providência deverá ocorrer concomitantemente à assinatura do contrato.
8.17. É vedado à Câmara de Vereadores de Penha e aos seus representantes, exercer poder de mando
sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela
indicados.
8.17.1. Fica a CONTRATADA obrigada a informar por escrito caso necessite substituir o preposto, em
decorrência de circunstâncias justificadas.
CLÁUSULA NONA – DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO OBJETO
9.1 O prazo para cumprimento do objeto deste contrato deverá ocorrer dentro da ordem prevista neste
contrato e no Termo de Referência, a partir da Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço.
9.2. Na hipótese de cumprimento diverso das especificações deste contrato, o mesmo será recusado e
deverá a CONTRATANTE tomar as devidas providências para o início e execução dos serviços, sem
prejuízo da responsabilidade contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA
10.1 Os serviços de suporte técnico e manutenção serão realizados, via internet, via telefone ou
pessoalmente, não excluindo nem diminuindo a responsabilidade, o exercício do direito de fiscalização
pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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11.1 Os aparelhos, parte do objeto deste contrato, serão entregues sem ônus, na sede da Câmara de
Vereadores de Penha, sito à Avenida Prefeito Eugênio Krause, 94 – Centro - Penha – SC CEP 88.385000.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES
12.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, a Contratada será punida com o impedimento
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais, nos seguintes casos:
12.1.1 Apresentação de documentação falsa: 05 (cinco) anos;
12.1.2 Retardamento da execução do objeto: 03 (três) anos;
12.1.3 Falhar na execução do contrato: 03 (três) anos;
12.1.4 Fraudar na execução do contrato: 05 (cinco) anos;
12.1.5 Comportamento inidôneo: 05 (cinco) anos;
12.1.6 Declaração falsa: 04 (quatro) anos;
12.1.7 Fraude fiscal: 04 (quatro) anos.
12.2 Para os fins do subitem 12.1.5 reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92,
parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
12.3 Para condutas descritas nos subitens 12.1.1, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, desta cláusula, e sem
prejuízo das sanções nelas previstas, será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor total do
contrato ou da proposta, conforme o caso.
12.4 A Contratada responderá perante o Contratante por todos e quaisquer prejuízos de que for
responsável em razão do Contrato, seja por defeito decorrente do serviço pactuado, seja por infringência
da disposição regulamentar.
12.4.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a Contratada está sujeita às seguintes
sanções:
12.4.1.1 Advertência, em simples ocorrência não remissíveis a outras penalidades;
12.4.1.2 Multa na forma prevista nos subitens 12.4.2.1 e 12.4.2.2 ;
12.4.1.3 Suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com o Município, por
prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos dispostos neste edital.
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12.4.2 O Contratante aplicará à Contratada as seguintes multas:
12.4.2.1 Multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, pela recusa do licitante em assinar o
contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, sem motivo justificado, quantia
esta reconhecida como líquida, certa e exigível, cobrável via de execução;
12.4.2.2 Multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, pela inexecução total ou parcial do objeto
contratual ou pelo fornecimento irregular, quantia esta reconhecida como líquida, certa e exigível, cobrável
via de execução e compensável pelo Município de qualquer crédito porventura existente;
12.4.2.3 Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor mensal da fatura ao dia, em dobro no caso de
reincidência no mesmo mês, na hipótese de não atendimento e solução dos problemas de execução dos
serviços que forem atribuídas à Contratada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da intimação.
12.4.3 Considera-se fornecimento irregular o descumprimento, não justificado, dos prazos estipulados nas
Ordens de Serviços/Autorização de Fornecimento emitidas pelo Contratante e comprovadamente recebida
pela Contratada.
12.4.4 As multas aplicadas pelo Contratante serão descontadas dos valores devidos à Contratada ou
recolhidas na conta corrente do Contratante pela Contratada, no prazo de quinze dias, a partir da data de
notificação, em caso de não haver saldo suficiente para o desconto.
12.4.5 Em qualquer hipótese, a Contratada será notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
12.4.6 As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive aquelas previstas no Código de
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).
12.5 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao Contratante,
este será encaminhado para inscrição em dívida ativa, devendo ser cobrado por via judicial.
12.6 Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº
8.666/93, observados os prazos ali fixados.
12.7 Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser dirigidos ao Presidente da Câmara
de Vereadores de Penha
12.7.1 Somente serão conhecidos os recursos, se dentro do prazo previsto em lei, sua petição de
interposição tiver sido devidamente protocolada na Secretaria da Câmara de Vereadores de Penha.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
13.1 A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77
a 80 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. A rescisão deste contrato poderá ser:
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13.1.1 Determinado por ato unilateral e escrito da Administração do Contratante, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei acima mencionada;
13.1.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para a
Administração do Contratante;
13.1.3 Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
13.2 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
pelo Presidente da Câmara de Vereadores de Penha.
13.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS
14.1 Os recursos para custeio das despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da
seguinte dotação orçamentária, no Exercício de 2019.
01 CAMARA DE VEREADORES DE PENHA
01.01 CAMARA DE VEREADORES DE PENHA
01.01.01.031.0001 PENHA PARA TODOS – Câmara Municipal de Vereadores
01.031.0001.2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores de Penha
3.3.90.40.05.00.00.00.0000 Serviços de Telefonia Fixa e Móvel
14.2 Nos exercícios seguintes, na forma das previsões orçamentárias respectivas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
15.1 Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Pregão
Presencial 02/2019, completando este contrato para todos os fins de direito, independente de sua
transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Balneário Piçarras, Estado de Santa Catarina, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir eventuais questões oriundas do contrato.
16.2 E por estarem assim justas e contratadas, obrigam-se entre si e seus sucessores ao fiel cumprimento
de todas as suas cláusulas e condições, pelo que assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor,
juntamente com as testemunhas abaixo.

Penha/SC, __ de _____ de ____
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_______________________
PRESIDENTE DA CÂMARA

_____________________
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

Contratante

Contratada

________________________
Testemunha
Nome:___________________
CPF:____________________

___________________
Testemunha
Nome: _____________
CPF: _______________

__________________________
Advogado
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ANEXO VIII
MODELO DE PLANILHA
Modelo de Planilha de composição de preço que o licitante adjudicatário deverá apresentar como condição
de assinatura do contrato.
........................., __ de ________________ de _____
À Senhora Pregoeira
Câmara de Vereadores
Em atendimento ao disposto no edital, encaminho planilha decompondo em itens e preços unitários do
Termo de Referência, perfazendo o valor global da proposta vencedora:
Detalhamento dos serviços segundo Termo de Referencia
ITEM
1
1.1
1.2
2

QUANTIDADE

UNIDADE

TIPO DE SERVIÇO

14
14
14
14

Unidades
Unidade
Unidade
unidades

3.1

2.000

Minutos

3.2

1.000

Minutos

3.3

1.000

Minutos

4.1

1.000

Minutos

4.2

1.000

Minutos

4.3

1.000

Minutos

Assinatura .básica linha pós-pago
Intragrupo
Sistema de Gestão por linha
Assinatura mensal pct de dados para
smartphone com franquia mínima de
600mb
PLANO DE MINUTOS VC-1
VC-1 (Móvel/Móvel – mesma
operadora)
VC-1 (Móvel/Móvel – outras
operadora)
VC-1 (Móvel-Fixo)
PLANO DE MINUTOS VC-2
VC-2 (Móvel/Móvel – mesma
operadora)
VC-2 (Móvel/Móvel – outras
operadoras)
VC-2 (Móvel-Fixo)
PLANO DE MINUTOS VC-3
VC-3 (Móvel/Móvel)
VC-3Móvel/Móvel Intra Rede
VC-3 (Móvel-Fixo)
SMS - Torpedos
DSL-1
DSL-2
Adicional por chamada

3

4

5
500
Minutos
5.1
500
Minutos
5.2
500
Minutos
5.3
200
Unidade
6
100
Minutos
7
100
Minutos
8
100
Serviço
9
TOTAL MENSAL
VALOR GLOBAL DO OBJETO

PREÇO UNIT.

PREÇO TOTAL

VALOR GLOBAL POR EXTENSO:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
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Atenciosamente
__________________________________

Observação: a presente planilha deverá ser ajustada pelo adjudicatário, desdobrando o preço em quantos
forem os itens que compõem o preço global, de acordo com o Termo de Referência
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