
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018 
PROCESSO Nº 38/2018 
 
TIPO: Menor preço global. 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Local e Longa Distância; Conexão a 
Internet banda larga, em conformidade com as especificações constantes do 
Anexo I e nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL. 
 

Os documentos que integram o presente EDITAL estão dispostos em 08 (oito) 
anexos, a saber: 

 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 

 
ANEXO III– MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
 
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 
 
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 
LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 
 
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O 
MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
ANEXO VIII  – RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
 

Muito embora os documentos estejam agrupados em ANEXOS separados, todos 
eles se completam, sendo que a proponente deve para a apresentação da PROPOSTA e 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, bem como dos demais DOCUMENTOS, ao se valer 
do EDITAL, inteirar-se de sua composição, tomando conhecimento, assim, das condições 
administrativas e técnicas que nortearão o desenvolvimento do PREGÃO e a formalização 
CONTRATUAL, que poderá ser substituído por Nota de empenhos termos que se dispõe o art. 
62, da Lei Federal 8666/93, sorte que todos os aspectos mencionados em cada documento 
deverão ser observados, ainda que não repetidos em outros. 
 

1. PREÂMBULO:  

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ torna público que fará realizar licitação 
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, 
com base nas Leis Federais n°s. 8666/93 e 10520/2002, do tipo menor preço global. 
 
 
O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, 
conforme designação contida nos autos do processo. 
 



 

 
 
 
 
 
 
O protocolo dos envelopes deverá ser feito no dia 27 de Julho de 2018 até às 09h00min, e a 
abertura das propostas serão realizados dia 27 de Julho de 2018 às 09h30min, na Rua 
dos Jasmins nº 296, na sala de Licitações, na cidade de Guatapará, São Paulo, 
CEP: 14.115-000. O procedimento de lances poderá ser agendado, no momento da sessão, 
para data oportuna. 
 

2. DO OBJETO DO PREGÃO:  

 
2.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de STFC 
(Serviço Telefônico Fixo Comutado) Local e Longa Distância; Conexão a Internet 
banda larga e Prestação de serviços SMP (Serviço móvel pessoal) local e longa 
distância, em conformidade com as especificações constantes do Anexo I e nos 
termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL. 
 

3. TIPO DO PREGÃO: 

 
3.1. Este PREGÃO é do tipo menor preço global. 
 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
4.1. As despesas decorrentes da presente aquisição onerarão os recursos orçamentários: 
 
Órgão: 02 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
Unidade: 01 – Administração Geral 
04.122.0006.2006 – Manutenção da Administração Geral 
 
Ficha dotação nº 031 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de 
Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 110 -  Recurso Tesouro (1-110) – Geral 

Órgão: 03 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade: 01 – CRECHE 
12.365.0008.2008 – Manutenção Da Creche 
 
Ficha dotação nº 055 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de 
Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 210 -  Recurso Tesouro (1-210) – Ensino Infantil 
 

Órgão: 03 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade: 02 – PRÉ ESCOLA 
12.365.0009.2009 – Manutenção Da Pré-Escola 
 
Ficha dotação nº 070 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de 
Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 210 -  Recurso Tesouro (1-210) – Ensino Infantil 
 

Órgão: 03 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade: 04 – ENSINO FUNDAMENTAL 
12.361.0011.2011 – Manutenção do Ensino Fundamental 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha dotação nº 083 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de 
Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 007 -  Recurso Federal (5-220) – Qese 

Órgão: 03 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade: 04 – ENSINO FUNDAMENTAL 
12.361.0011.2011 – Manutenção do Ensino Fundamental 
 
Ficha dotação nº 085 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de 
Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 220 -  Recurso Tesouro (1-220) – Ensino Fundamental 
 

Órgão: 03 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade: 04 – ENSINO FUNDAMENTAL 
12.361.0011.2012 – Manutenção do Ações Educativas Complementares 
 
Ficha dotação nº 92 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de 
Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 220 -  Recurso Tesouro (1-220) – Ensino Fundamental 

Órgão: 03 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade: 06 – Fundeb 40% 
12.361.0016.2016 – Manutenção do Fundeb 40% 
 
Ficha dotação nº 114 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de 
Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 262 -  Recurso Federal (5-262) – Fundeb Outros 

Órgão: 03 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade: 09 – Merenda Escolar 
12.306.0021.2021 – Manutenção da Merenda Escolar 
 
Ficha dotação nº 139 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de 
Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 12 -  Recurso Tesouro (1-200) – Educação Recursos Próprios 

Órgão: 03 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade: 10 – Cultura 
13.392.0022.2022 – Manutenção da Cultura 
 
Ficha dotação nº 147 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de 
Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 01 -  Recurso Tesouro (1-110) – Recursos Próprios 

Órgão: 03 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade: 10 – Cultura 
13.392.0024.2024 – Manutenção do Projeto Fazendo Arte 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Ficha dotação nº 155 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de 
Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 01 -  Recurso Tesouro (1-110) – Recursos Próprios 

Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde 
10.301.0027.2027 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
 
Ficha dotação nº 185 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de 
Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 74 -  Recurso Estadual (2-300) - Conv Fundo Estadual Saúde – PAB Estadual 
 
Ficha dotação nº 186 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de 
Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 310 -  RecursoTesouro (1-310) – Saúde Geral 

Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 02 – Atenção Básica 
10.302.0029.2029 – Manutenção da Atenção Básica 
 
Ficha dotação nº 193 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de 
Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 25 -  Recurso Federal (5-300)  - FNS Bloco Atenção Básica 

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Unidade: 01 – Obras e Serviços Públicos 
15.452.0032.2032 – Manutenção do Obras e Serviços Públicos 
 
Ficha dotação nº 226 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de 
Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 110 -  Recurso Tesouro (1-110) – Geral 

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Unidade: 02 – Saneamento Geral 
17.512.0033.2033 – Manutenção do Saneamento Geral 
 
Ficha dotação nº 238 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de 
Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 110 -  Recurso Tesouro (1-110) – Geral 

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Unidade: 03 – Depto. Munic. Agricultura 
20.605.0035.2035 – Manutenção da Agricultura 
 
Ficha dotação nº 260 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de 
Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 110 -  Recurso Tesouro (1-110) – Geral 

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
Unidade: 01 – Fundo Municipal de Assistência Social 
08.244.0036.2036– Plantão Social 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Ficha dotação nº 272 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de 
Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 510 -  Recurso Tesouro (1-510) – Assistência Social Geral 

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
Unidade: 02 – Fundo Municipal de Assistência Social 
08.243.0038.2038– Manutenção do Conselho Tutelar 
 
Ficha dotação nº 299 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de 
Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 510 -  Recurso Tesouro (1-510) – Assistência Social Geral 

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
Unidade: 04 – Fundo Municipal do Idoso 
08.241.0039.2039 – Melhor Idade 
 
Ficha dotação nº 304 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de 
Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 510 -  Recurso Tesouro (1-510) – Assistência Social Geral 

 
 

5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (nº 01) 
E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (nº 02): 

 
5.1. Os ENVELOPES, respectivamente PROPOSTA (envelope n° 01) e 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 02) deverão ser apresentados, fechados 
e indevassáveis, contendo cada um deles, em sua parte externa, além do nome da proponente, os 
seguintes dizeres: 
 
5.1.1. Para o Envelope nº 01: 
 
PREGÃO N.º 18/2018 
ENVELOPE PROPOSTA (envelope n° 01) 
PROCESSO N.º 38/2018 
 
5.1.2. Para o Envelope nº 02: 
 
PREGÃO N.º 18/2018 
ENVELOPE DE DOCUMENTOS (envelope n° 02) 
PROCESSO N.º 38/2018 
 
5.2. Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em 1 (uma) via, 
redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 
corrente, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise, numeradas, sendo a proposta 
datada e assinada na última folha  e rubricada nas demais pelo representante legal ou pelo 
Procurador, juntando-se a Procuração. 
 
5.2.1. Cada licitante somente poderá apresentar uma única PROPOSTA. 
 
5.3. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 02) poderão ser apresentados 
em originais ou por cópias autenticadas. 
  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
5.3.1. Os documentos expedidos via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão, 
sempre que necessário, suas autenticidades / validades comprovadas por parte do 
PREGOEIRO. 
 
5.3.2. O PREGOEIRO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida, 
e não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a 
proponente será inabilitada. 
 
5.3.3. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua 
estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos 
para o português por tradutor público juramentado. 
 
5.3.4. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições / 
emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos envelopes. 
 

6. CONTEÚDO DA PROPOSTA: 

 
6.1. A PROPOSTA deverá conter: 
 

a) o número do Processo e número deste PREGÃO; 
 
b) a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone e endereço eletrônico 

(e-mail), este último se houver, para contato; 
 
c) apresentar a descrição detalhada do objeto do PREGÃO, em conformidade com as 

especificações contidas no ANEXO I, a descrição referida deve ser firme e precisa, sem 
alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um 
resultado por item. 

 
d) prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação. 
 
e) apresentar valor unitário e total. 

 
Nota 1:  nos preços propostos estarão previstos, além do lucro, todos os custos diretos e 
indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre outras 
despesas, tributos de qualquer natureza, frete, embalagem etc, garantindo-se este durante toda a 
vigência do contrato, exceto quando aos preços nas hipóteses de desequilibro econômico-
financeiro previsto na legislação incidental. 
 
6.2. PRAZO DE PAGAMENTO: Em até 20 (vinte) dias da entrega, mediante apresentação da 
Nota Fiscal com ateste do Secretário da Administração. 
 

7. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 
7.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO 
são os seguintes: 
 
I – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
a)registro comercial, para empresa individual; 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
b) ato constitutivo, em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, no caso 
de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus 
administradores, caso não seja entregue por ocasião do credenciamento; 
c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
II - REGULARIDADE FISCAL/ECONOMICA: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através 

do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) ou do documento denominado "Situação de 
Regularidade do Empregador", com prazo de validade em vigor na data de encerramento do 
prazo de entrega dos envelopes. 

 
b) Certidão negativa de débitos ou positiva com efeito de negativa perante as Fazendas 

Federal, Estadual e Municipal, relativos a tributos e contribuições. 
 
c) Certidão negativa de falências e concordatas. 
 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 
III - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
a) Atestado de fornecimento do objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de 

direito privado ou público. 
 
b) Declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos 

e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos, conforme lei nº 9.854/99. 

 
  

7.2. Não será aceito protocolo de entrega ou solicitação de substituição de documento àquele 
exigido no presente EDITAL e seus ANEXOS. 
 

8. CONSULTA DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL: 

 
8.1. O EDITAL poderá ser consultado e retirado por qualquer INTERESSADO através do 
e-mail licitação2@guatapara.sp.gov.br, APRESENTAÇÃO DE MÍDIA (PEN DRIVE), 
OU MEDIANTE RECOLHIMENTO CASO OPTAR POR REPRODUÇÃO 
XEROGRÁFICA,  na Rua Jasmins n° 296, Departamento de Licitação, das 08h00min às 
11h30min e das 13h30min às 16h30min, ATÉ A DATA APRAZADA PARA RECEBIMENTO DOS 
DOCUMENTOS E DOS ENVELOPES “PROPOSTA” E “DOCUMENTAÇÃO”. 
 
8.2. O aviso do EDITAL será publicado no Diário Oficial do Município e no Diário Oficial do 
Estado. 
 
8.3. O EDITAL será entregue a qualquer interessado até o dia da sessão, no horário e local 
especificado neste item. 
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9. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL: 

 
9.1.  A pretensão referida no subitem 10.1. pode ser formalizada por meio de requerimento 
endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e 
horário constantes do subitem 8.1. Também será aceito pedido de esclarecimentos relativos ao 
Edital por meio do e-mail  licitacao2@guatapara.sp.gov.br, cujos documentos originais 
correspondentes deverão ser entregues no prazo indicado também no subitem 8.1. 
 
9.1.1. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter 
estritamente informal. 

 
9.1.2. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 1 (um) dia útil, a contar do 
recebimento da  solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a 
integrar os autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes. 
 

10. PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 

 
10.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de 
impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo 
de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas. 
 
10.1.1. As medidas referidas no subitem 10.1. poderão ser formalizadas por meio de 
requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado 
no endereço e horário constantes do subitem 8.1.. Também será aceito pedido de 
providências ou de impugnação encaminhado por meio do e-mail 
licitacao2@guatapara.sp.gov.br, cujos documentos originais deverão ser entregues no 
prazo indicado também no subitem 10.1. 
 
10.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela 
autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 1 (um) dia útil, a 
contar do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de 
comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO. 
 
10.1.3. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige desde que 
implique em modificação(ões) do ato convocatório do PREGÃO, além da(s) alteração 
(ões) decorrente(s), divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação 
de nova data para a realização do certame. 
 

11. CREDENCIAMENTO: 

 
11.1. Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO,  o 
representante da proponente entregará ao PREGOEIRO documento que o credencie para 
participar do aludido procedimento, respondendo por sua autenticidade e legitimidade, 
devendo, ainda, identificar-se e exibir a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, 
com fotografia. 
 
11.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em 
todas as etapas / fases do PREGÃO, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de 
lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s),negociar a 
redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final 
da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso  
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administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos 
solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 
 
11.2.1. Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma 
deverá vir acompanhada do Estatuto / Contrato Social ou documento equivalente da 
proponente, onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir 
mandatário. 
 
11.3. Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto / Contrato Social ou 
documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
 É admitido somente um representante por proponente. 
 
 A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em desconformidade 
com as exigências previstas impossibilitará a participação do representante nos atos seguintes, 
ficando impedido de se manifestar durante a seção, somente no tocante à formulação de lances 
e demais atos, inclusive recurso. 
 
 Desenvolvido o CREDENCIAMENTO das proponentes que comparecerem, o 
PREGOEIRO declarará encerrada esta etapa / fase, iniciando-se o procedimento seguinte 
consistente no recebimento/conferência da declaração exigida neste Edital. 
 

12. RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO: 

 
12.1. A etapa / fase para recebimento da DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE 
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA E 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO será levada a efeito tão logo se encerre da fase de 
CREDENCIAMENTO. 
 
12.1.1. A DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO não deve integrar os ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, constituindo-se em DOCUMENTO a ser fornecido 
separadamente; fica facultada a utilização do modelo constante do ANEXO IV. 
 
12.2. Iniciada esta etapa / fase, o PREGOEIRO receberá e examinará a DECLARAÇÃO DE 
QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 
 
12.2.1.. A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a 
exigência prevista inviabilizará a participação da proponente neste PREGÃO, impossibilitando, 
em consequência, o recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
12.2.2. O atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue participando 
do PREGÃO, devendo proceder, em seguida, à entrega dos ENVELOPES PROPOSTA DE 
PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

13. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA: 

 
13.1. Compete ao PREGOEIRO proceder à abertura dos ENVELOPES PROPOSTA DE 
PREÇOS, conservando intactos os ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e 
sob a guarda do PREGOEIRO / ÓRGÃO LICITANTE. 
 
13.2 Após a abertura dos envelopes Proposta de Preços, a seção será suspensa para lançamento 
das propostas em planilha e seleção das três melhores propostas, sendo reaberta no mesmo dia 
ou em data oportuna a ser verificada e reagendada. 
 

14 EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS: 

 
14.1. O PREGOEIRO examinará as PROPOSTAS sempre levando em conta as exigências 
fixadas no item 6. 
 
14.1.1. O exame envolvendo o (s) objeto (s) ofertado (s) implicará na constatação da 
conformidade do(s) mesmo(s) com as especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para 
atendimento das necessidades do órgão licitante. 
 
14.2. – Definidas as PROPOSTAS que atendam às exigências retro, envolvendo o objeto e o 
valor, o PREGOEIRO elaborará a classificação das mesmas, sempre em obediência ao critério 
do menor preço global. 
 

15-DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

 
15.1. – Será desclassificada a PROPOSTA que: 
 

a) Deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente 
apresentação; 

 
b) Apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise; 

 
c) Oferecer vantagem não prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos 

subsidiados ou a fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais 
proponentes; 

  
d) Apresentar item (ns) com preço(s) manifestamente inexequível (is) 

 
e) Apresentar item (ns) com preço(s) simbólico(s) ou de valor (es) zero; 

 
 

16- DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES 
VERBAIS: 

 
16.1. Para efeito de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, o PREGOEIRO 
selecionará, sempre com base na classificação provisória, a proponente que tenha apresentado a 
proposta de menor preço global, e todas aquelas que hajam oferecido propostas em valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) àquela de menor preço. 
 
16.1.1. Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas em conformidade com a previsão 
estabelecida no subitem 16.1., o PREGOEIRO selecionará, sempre com base na classificação 
provisória, a melhor proposta e as duas propostas imediatamente superiores, quando houver,  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
para que suas proponentes participem dos lances quaisquer que tenham sido os preços 
oferecidos nas propostas, observada a previsão estampada no subitem 16.1.2.. 

 
16.1.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão, também para efeito 
da definição das proponentes que poderão oferecer lances, as seguintes regras: 
 

 a) proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores até 10% 
(dez por cento) àquela de menor preço, devendo existir, nesta situação, no mínimo, 3 (três) 
propostas válidas para a etapa de lances, conforme previsto no subitem 16.1.; ou 

 
 b) todas as propostas coincidentes com um dos 3 (três) menores valores ofertados, se 

houver. 
 
16.1.3. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o PREGOEIRO 
poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para melhor avaliação 
das regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos 
pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela repetição do PREGÃO ou, ainda, dar 
prosseguimento ao PREGÃO, condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de prejuízos 
ao órgão licitante. 
 

17-OFERECIMENTO / INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS: 

 
17.1. Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer ofertas, dar-se-á 
início ao OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, que deverão ser formulados em valores 
distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço. 
 
17.1.1. Somente será (ão) aceito(s) LANCE(S) VERBAL (IS) que seja(m) inferior (es) ao valor 
da menor PROPOSTA ESCRITA e / ou do último menor LANCE VERBAL oferecido, 
observado(s) o(s) seguinte(s) limite(s) mínimo(s) de redução: R$ 0,01 (um centavo) 
 
17.2. O PREGOEIRO convidará individualmente as proponentes classificadas para 
OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, de forma sequencial, a partir da proponente da 
proposta de maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, sendo que a proponente da 
proposta de menor preço será a última a OFERECER LANCE VERBAL. 
 
17.3. Na própria sessão será formalizada a planilha com a oferta dos lances que ficará fazendo 
parte da ata, cujos preços ofertados e lançados serão válidos como preços finais. 
  
17.4. Quando convocado pelo PREGOEIRO, a desistência da proponente de apresentar lance 
verbal implicará na exclusão da etapa de LANCES VERBAIS, ficando sua última proposta 
registrada para a classificação final. 
 
17.5. A etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS terá prosseguimento enquanto 
houver disponibilidade para tanto por parte das proponentes. 
 
17.6. O encerramento da etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS ocorrerá 
quando todos os proponentes declinarem da correspondente formulação. 
 
17.7. Declarada encerrada a etapa de OFERECIMENTO DE LANCES e classificadas as 
propostas na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de 
lance(s), sempre com base no último preço / lance apresentado, o PREGOEIRO examinará a 
aceitabilidade do valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira classificada, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
17.8. OPREGOEIRO decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de menor 
preço, para que seja obtido preço melhor. 
 
17.9. Na hipótese de não realização de lances verbais, o PREGOEIRO verificará a 
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 
17.10. Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade do 
objeto e do preço, também é facultado ao PREGOEIRO negociar com a proponente da 
proposta de menor preço, para que seja obtido preço melhor. 
 
17.11. Havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresas ou empresas de 
pequeno porte, com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores à licitante originalmente 
melhor classificada no certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência 
pela ordem de classificação, nos termos do artigo 44, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, para oferecer propostas. 
 
17.12. Não sendo exercido o direito de preferência com apresentação de proposta/lance inferior 
pela microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, no prazo de 05 (cinco) 
minutos após o encerramento de lances a contar da convocação do pregoeiro, ocorrerá a 
preclusão e a contratação da proposta originariamente mais bem classificada, ou revogação do 
certame. 
 
17.13. O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto no presente 
edital, somente se aplicará na hipótese da proposta inicial não ter sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
17.14. O PREGOEIRO deverá comparar os preços apresentados com atuais praticados no 
mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada, 
que será juntada aos autos por ocasião do julgamento, e  ou de todos os meios possíveis para a 
correspondente verificação. 
 
17.15. O PREGOEIRO pode solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços propostos 
após o término da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor preço tem o 
dever de portar informações acerca dos custos (planilhas e demonstrativos) em que incorrerá 
para o atendimento do objeto do PREGÃO, suficientes para justificar a proposta escrita de 
menor preço ou o lance verbal de menor preço que apresentar. 
 
17.16. A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação de 
elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de 
menor preço acarretará a desclassificação do proponente. 
 
17.17. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da sua proponente, facultando-lhe o saneamento da 
documentação de natureza declaratória na própria sessão. 
 
17.18. Aberto o invólucro “documentação”, nos documentos concernentes à regularidade fiscal 
em havendo alguma restrição, fica concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis à microempresa 
ou empresa de pequeno porte, efetuar e juntar o documento regularizado, prorrogável por igual 
período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo pregoeiro. 
 
17.19. A não regularização fiscal no prazo estabelecido na cláusula 18.19, implicará decadência 
do direito à contratação, com aplicação das sanções previstas na cláusula 28 do edital, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
negociar nos termos do disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002. 
 
17.20. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no EDITAL, a 
proponente será declarada vencedora. 
 
17.21. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias, o 
PREGOEIRO examinará a oferta subsequente de menor preço, decidindo sobre sua 
aceitabilidade quanto ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quanto ao objeto e preço, 
na hipótese de não realização de lances verbais, observadas as previsões estampadas nos 
subitens antecedentes. 
 
17.22. Sendo a proposta aceitável, o PREGOEIRO verificará as condições de habilitação da 
proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente 
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora; observando-se 
igualmente as previsões estampadas nos subitens antecedentes. 
 

18. RECURSO ADMINISTRATIVO: 

 
18.1. Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do PREGÃO ou 
que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ão) manifestar 
imediata e motivadamente a(s) intenção(ões)  de recorrer. 
 
18.2. Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa / fase / 
procedimento do PREGÃ0, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e 
motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando 
memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência. 
 
18.3. As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em 
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE. 
 
18.4. Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, o 
PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, 
devidamente informado, à autoridade competente para decisão. 
 
18.5. Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
e horários previstos no subitem 9.1. deste EDITAL. 
 
18.6. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 

19. ADJUDICAÇÃO: 

 
19.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte 
da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao 
PREGOEIRO adjudicar o(s) objeto(s) do certame à(s) proponente(s) vencedora(s). 
 
19.2. Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a 
decisão do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação 
do(s) objeto(s) do certame à(s) proponente(s) vencedora(s). 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

20. HOMOLOGAÇÃO: 

 
20.1. Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO. 
 
20.2. A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da(s) 
proponente(s) adjudicatária(s) para assinar o contrato. 
 

21. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO: 

 
21.1. O resultado final e demais atos do PREGÃO será publicado no Diário Oficial do 
Munícipio. 
 

22. CONTRATAÇÃO: 

 
22.1. Não sendo assinado o contrato, poderá o órgão licitante convocar a(s) outra(s) 
proponente(s) classificada(s), ao preço do primeiro, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520/2002, observada a ampla defesa e o contraditório. 
 
22.2. A(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) comparecer para assinatura do contrato 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da(s) convocação(ões) expedida(s) 
pelo Departamento de Licitação , sito à Rua dos Jasmins n° 296, Guatapará-SP. 
 
22.3. A(s) convocação(ões) referida(s) pode(m) ser formalizada(s) por qualquer meio  de 
comunicação que comprove a data do correspondente recebimento. 
 
22.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela 
LICITANTE. Não havendo decisão, a assinatura do contrato deverá ser formalizada até o 5° 
(quinto) dia útil, contado da data da convocação. 
 
22.5. Para a assinatura do Contrato a LICITANTE poderá verificar, por meio da Internet, a 
regularidade do Contratado com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço (FGTS) ou Situação de Regularidade do Empregador, Secretaria da Receita Federal e 
Procuradoria da Fazenda Nacional. 
 
22.6. - Também para assinatura do contrato a Contratada deverá indicar o representante legal 
ou procurador constituído para tanto, acompanhado dos documentos correspondentes. 
 
22.7. A recusa injustificada de assinar o contrato, observado o prazo estabelecido, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida por parte da(s) proponente(s) adjudicatária(s), 
sujeitando-a(s) às sanções previstas no item 28 e subitens. 
 

23. ENTREGA / RECEBIMENTO DOS ITENS OBJETO DO PREGÃO: 

 
23.1. O objeto deste PREGÃO será(ão) executado nos termos do termo de referência, Anexo I 
do Edital. 
  
23.2. O licitante participando do presente certame implica em sua aceitação integral do têrmo 
de referência constante do Anexo I. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

24-PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 

 
24.1. O objeto da prestação de serviços será fornecido na forma do termo de referência. 
 

25. PAGAMENTO: 

 
25.1. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega do objeto e emissão da 
respectiva nota fiscal, com ateste do Secretário de Administração. 
 
25.2. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, 
o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 
 
25.3.  O pagamento será realizado por emissão de fatura de serviços de telecomunicações. 
 
 
25.4. Os valores pactuados durante sua vigência não sofrerão reajustes. 
 

26. DISPENSA DE GARANTIA: 

 
27.1. Não será exigida a prestação de garantia, para a participação nem para contratação 
decorrente deste PREGÃO. 
 

27. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 
27.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUATAPARÁ, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica que praticar qualquer dos atos 
contemplados no art. 7º da  Lei Federal n.º 10.520, de 17/7/2002, publicada no DOU. de 18 / 7/ 
2002. 
 
27.2 A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a 
incidência das demais cominações legais contempladas na Lei n.º 8.666, de 21 / 6 / 1993, 
publicada no DOU. de 22 / 6 / 1.993. 
 
27.3 Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s) 
ficará(ão)  sujeita(s), ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e 
decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará(ão) com a correspondente diferença de 
preços verificada em nova contratação, na hipótese da(s) proponente(s) classificada(s) não 
aceitar(em) a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente. 
 
27.4. Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
27.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que 
implique no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de 
inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
27.6.  À parte que der causa à rescisão do presente contrato sem justo motivo obrigar-se-á ao 
pagamento de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total deste instrumento, à 
época da ocorrência, a qual será revertida à parte inocente, garantindo sempre o direito à defesa. 
 
27.7. Pelo atraso injustificado na entrega dos objetos dentro do prazo estabelecido neste 
instrumento, a contratada pagará a seguinte multa, garantindo sempre o direito à defesa: 
 
27.8. Atraso em até 05 (cinco) dias consecutivos: multa de 0,20% ao dia, sobre o valor total 
deste instrumento; 
 
27.9. Atraso de 06 (seis)à10 (dez) dez dias consecutivos: multa de 0,40% ao dia, sobre o valor 
total deste instrumento; 
 
27.10. Superior a 10 (dez) dias consecutivos enseja a rescisão, aplicando as penalidades 
constantes neste instrumento. 
 
27.11. A multa prevista nesta cláusula não têm caráter compensatório, e o seu pagamento não 
eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. A CONTRATADA também não se eximirá das sanções previstas nas Leis Federais n.º 
8.666/93 e 8.883/94 e suas alterações. 
 

28-DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
28.1. As normas disciplinadoras deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento 
do interesse público, da finalidade e da segurança da Ata e dos futuros contratos delas 
decorrentes. 
 
28.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo 
em dia de expediente no órgão ou na entidade. 
 
28.3. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato / fato 
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local 
estabelecidos neste EDITAL, desde que não haja comunicação do PREGOEIRO em sentido 
contrário. 
 
28.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por 
razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a 
qualquer indenização. 
 
28.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no 
afastamento da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a 
aferição da sua qualificação, durante a realização da sessão pública do PREGÃO. 
 
28.6. A(s) proponente(s) assume(m) o(s) custo(s) para a preparação e apresentação de sua(s) 
proposta(s), sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por 
esta(s) despesa(s), independentemente da condução ou do resultado do PREGÃO. 
 
28.7. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, 
das condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS. 
 
 
 
 
 



 

 
 
28.8. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos colacionados em qualquer fase do PREGÃO. 
 
28.9. A adjudicação do(s) lote(s) objeto(s) deste PREGÃO não implicará em direito à 
contratação. 
 
28.10. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo PREGOEIRO, 
com base na legislação estadual e, subsidiariamente, nos termos da legislação federal e 
princípios gerais de direito. 
 
28.11. Será competente o foro da Comarca de Ribeirão Preto - SP, com renúncia expressa a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste 
PREGÃO. 

 
Guatapará, 16 de Julho de 2018. 

 
 
 
 

JURACY COSTA DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
DO OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de STFC (Serviço 
Telefônico Fixo Comutado) Local e Longa Distância; Conexão a Internet banda 
larga, em conformidade com as especificações constantes do Anexo I e nos termos 
das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL. 
 
Dos Acessos 
 
Linhas telefônicas Analógicas; 
Fornecer linhas telefônicas analógicas nas quantidades e endereços estabelecidos no Anexo II 
– Tabela 1; 
Ativar novas linhas telefônicas conforme necessidade da CONTRATANTE; 
Desativar linhas telefônicas que estiverem em operação conforme necessidade da 
CONTRATANTE; 
Possibilidade de serviços adicionais como identificador de chamadas, busca entre terminais, 
bloqueio de ligações a cobrar ou DDD, DDI e celular conforme necessidade da 
CONTRATANTE. 
Novas linhas telefônicas deverão ser instaladas no prazo máximo de 10 dias; 
Devem ser tele-alimentadas, a fim de garantir a comunicação mesmo na falta de energia 
elétrica no local da instalação das mesmas. 
Tecnologias alternativas como WLL (Wireless local loop) e FWT (Fixed wireless Terminal) 
serão permitidas somente para endereços rurais ou muito afastados da cidade e deverão ser 
submetidos a análise da CONTRATANTE, principalmente se houver custo de infraestrutura. 
A CONTRATADA deverá possuir Central de Atendimento 24 h por dias, 365 dias por ano 
através de um número 0800; 
 A CONTRATADA deverá manter a mesma numeração atualmente utilizada (números de 
telefone) conforme critérios da Portabilidade numérica para terminais telefônicos 
regulamentada pela ANATEL, para os números relacionados no Anexo I, além de outros que 
tiverem sua inclusão neste certame. 

 
Troncos Digitais E1 
Fornecer troncos digitais E1 e faixas de ramais DDR nas quantidades estabelecidas no Anexo 
II – Tabela 2; 
Interface tipo G.703 
Sinalização de Linha tipo R2D 
Sinalização de Registro tipo MFC 5C ou 5S 
Ativar e desativar troncos conforme necessidade da CONTRATANTE e segundo o limite 
estabelecido na lei 8.666; 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Prazo de instalação de até 60 (sessenta) dias após assinatura do contrato,     prorrogáveis por 
mais 30 (trinta) dias; 
Disponibilidade mensal (SLA - Service level agreement) de 99% ao mês; 
Início de atendimento em caso de defeito em até 4 horas  
Meio de atendimento em par-metálico, fibra-óptica; 
Em casos onde for constatada inviabilidade de instalação a CONTRATADA deverá encaminhar 
as condições de atendimento (custo, prazo e meio) para análise da CONTRATANTE e será 
objeto de aditivo contratual.. 
Central de Atendimento 24 h por dias, 365 dias por ano através de um numero 0800; 
Mudança de endereço de acessos instalados tem o mesmo prazo de instalação de novos 
acessos; 
A CONTRATADA deverá manter a mesma numeração atualmente utilizada (números de 
telefone) conforme critérios da Portabilidade numérica para terminais telefônicos 
regulamentada pela ANATEL, para os números relacionados no Anexo I, além de outros que 
tiverem sua inclusão neste certame. 

 
Do tráfego Telefônico 
Método 
Conforme especificações mínimas estabelecidas pelo órgão regulador; 
Informar os custos de assinatura individuais das linhas telefônicas, troncos digitais, faixas DDR. 
A tarifação das chamadas deverá ser realizada em minutos; 
As tarifas utilizadas deverão ter como base aqueles constantes do Plano básico de serviços ou 
do Plano alternativo de serviços, regulamentado para o setor de telecomunicação e informado 
através do preenchimento da Proposta Comercial, Anexo IV, com todos os valores de 
assinatura mensal, impostos regulamentados, taxa de conexão de cada chamada e descontos 
concedidos a critério da Licitante; 
As mensalidades para as linhas analógicas deverão contemplar os custos de 150 (cento e 
cinqüenta) minutos para ligação local fixo-fixo (inclusos nesta cotação); 
  
Perfil de tráfego 
Deverão ser considerados os volumes de chamadas indicadas no  
Anexo III como referência orientativa para apresentação de proposta; 
O Perfil de Tráfego e seus custos (Anexo III) compõem-se de uma ESTIMATIVA, em minutos e 
em valores, baseadas nas faturas das contas telefônicas da CONTRATANTE relativa às 
chamadas originadas em seu âmbito, bem como outros serviços atualmente utilizados; 
O Perfil de Tráfego do Anexo III, servirá tão somente de subsídio para análise da proposta 
global mais vantajosa e, portanto, não implicam em qualquer compromisso futuro ou restrição 
quantitativa de uso para a CONTRATANTE. 
 
Da fatura 
As faturas de cada serviço devem ser encaminhadas via papel, individualizada por tronco-
chave seja analógica ou digital, com valor total e o respectivo descritivo com os valores das 
ligações;  
 

 
Link Internet Banda larga 
 
Acesso Internet banda larga nas velocidades informadas no Anexo II – Tabela 3 com 
especificações mínimas deste item e seus sub-itens. 
 
Acesso 
Acesso deve ser obrigatoriamente fornecido com par-metálico; 
 
 
 
 
 



 

 
 
Acesso bidirecional; 
Acesso simétrico ou assimétrico; 
Velocidade mínima de 10% da velocidade nominal; 
A CONTRATANTE não terá qualquer tipo de limitação quanto a quantidade (em bytes) e 
conteúdo da informação trafegada no acesso;  
Fornecimento mínimo de 1 endereço IP (V4) fixo ou variável por acesso; 
Vedada a utilização de rádios nas faixas de frequência de 2,4 Ghz e 5,8 Ghz, devido a poluição 
do espectro de frequência e interferência. 
A CONTRATADA deverá possuir Termo de Autorização para a prestação de Serviço 
Comunicação Multimídia (SCM) outorgado pela ANATEL; 
Central de Atendimento 24 h por dias, 365 dias por ano através de um numero 0800; 
Prazo médio de indisponibilidade dos circuitos de 72 horas; 
Possibilidade de utilização de provedores de conteúdo por acesso; 
A contratação dos provedores de acesso é de responsabilidade do Contratante; 
 

Roteador 
O modem ou roteador será fornecido pela CONTRATADA com suporte para instalação e 
configuração; 
A configuração será executada para que a rede de computadores da CONTRATANTE possua 
acesso a internet.  
Possuir a quantidade mínima necessária de memória que atenda a velocidade e 
funcionalidades deste item, em conformidade com as recomendações do fabricante; 
Possuir  1 (um) porta de LAN a 10/100 Mbps que seja compatível com o padrão IEEE 802.3 ; 
portas deverão ser fornecidas no padrão RJ-45; 
Responder por todas as normas definidas pela Agência Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL; 
 
 
Instalação 
A CONTRATANTE disponibilizará os seguintes recursos para instalação do(s) equipamento(s) 
a infra-estrutura :  
Tomada elétrica tripolar com tensão estabilizada 110 ou 220V; 
Tubulação (dutos) desobstruída com fio guia; 
Toda a infra-estrutura externa para a instalação, ativação e equipamentos  (Cabos, 
equipamentos, conectores, etc.) do acesso a Internet banda larga não deverá possuir qualquer 
ônus para a CONTRATANTE. 
Atendimento dentro da área de cobertura da proponente; 
Prazo de instalação é de 30 dias. 
Entende-se por área de cobertura a disponibilidade de atendimento do circuito no prazo de 
instalação de até 30 dias corridos, mediante prévia solicitação de análise de disponibilidade 
que deverá ser respondida em até 7 dias corridos. A análise de disponibilidade será feita 
mediante a solicitação do serviço. 
É prerrogativa da contratada a possibilidade de não disponibilizar o serviço em razão da 
negativa técnica de atendimento referenciando endereços pontuais, respeitando o que reza o 
item 4.3.5 acima. 

 
 



 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

Anexo II – Locais da Prestação dos Serviços 

Tabela 1 – Linhas Telefonicas (LT) 

TERMINAL ENDEREÇO CEP BAIRRO 

39731118 AV JACARANDAS                00010 14115000 CENTRO 

39730554 AV QUATRO                    00345 14115000 CENTRO 

39730326 R  APARECIDO NUNES           00310 14115000 CENTRO 

39731200 R  BRENO VIEIRA AQUINO LEITE 00396 14115000 CENTRO 

39731133 R  DOZE DE JANEIRO           00000 14115000 CENTRO 

39730553 R  HERMINIO FELIX BONFIM     00000 14115000 CENTRO 

39730025 R  HERMINIO FELIX BONFIM     00000 14115000 JD MARIA LUIZA 

39730025 R  HERMINIO FELIX BONFIM     00000 14115000 CENTRO 

39730069 R  HERMINIO FELIX BONFIM     00108 14115000 CENTRO 

39730550 R  HERMINIO FELIX BONFIM     00180 14115000 CENTRO 

39731004 R  HERMINIO FELIX BONFIM     00180 14115000 CENTRO 

39731504 R  HERMINIO FELIX BONFIM     00180 14115000 CENTRO 

39731233 R  HERMINIO FELIX BONFIM     00319 14115000 CENTRO 

39730022 R  IPES                      00000 14115000 CENTRO 

39731038 R  IPES                      00495 14115000 NOVA GUATAPARA 

39731002 R  JASMINS                   00000 14115000 CENTRO 

39730304 R  JASMINS                   00000 14115000 CENTRO 

39730034 R  JASMINS                   00075 14115000 CENTRO 

39731133 R  JASMINS                   00075 14115000 CENTRO 

39730123 R  JASMINS                   00296 14115000 CENTRO 

39730817 R  JASMINS                   00296 14115000 CENTRO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39731000 R  JASMINS                   00333 14115000 CENTRO 

39730192 R  JASMINS                   00333 14115000 CENTRO 

39730818 R  JASMINS                   00333 14115000 CENTRO 

39730079 R  JASMINS                   00333 14115000 CENTRO 

39731585 R  JASMINS                   00333 14115000 NOVA GUATAPARA 

39730460 R  JASMINS                   00355 14115000 CENTRO 

39731667 R  JOSE AP MARTINS DA CRUZ   00092 14115000 CENTRO 

39730615 R  JOSE LINARES NETO         00001 14115000 JD MARIA LUIZA 

39730141 R  JOSE LINARES NETO         00139 14115000 CENTRO 

39731498 R  MAMORU HIRAKAWA           00000 14115000 CENTRO 

39730044 R  MAMORU HIRAKAWA           00457 14115000 CENTRO 

39730534 R  MAMORU HIRAKAWA           00591 14115000 CENTRO 

39731410 R  MARIA COSTA               00000 14115000 CENTRO 

39731041 R  MARIO CESARINO            00048 14115000 CENTRO 

39731588 R  MARIO CESARINO            00058 14115000 CENTRO 

39731368 R  MINORU SHIMOGAKI          00129 14115000 CENTRO 

39731444 R  OLEANDROS                 00195 14115000 CENTRO 

39731687 R  PAULO MONTE SERRA FL      00081 14115000 CENTRO 

39730588 R  SIBIPIRUNAS               00065 14115000 CENTRO 

39730639 R  SIBIPIRUNAS               00065 14115000 CENTRO 

39730325 R  SIBIPIRUNAS               00335 14115000 CENTRO 

39731019 R  UETA THOITI               00087 14115000 CENTRO 



 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Tabela 2 – Troncos Digitais (TD) 

 

Tabela 3 – Internet banda larga (BL) 

 

 

 

 

 

 

TERMINAL ENDEREÇO  CEP BAIRRO 

39732020 R  JASMINS                   00296 14115000 CENTRO 

39732010 R  JASMINS                   00333 14115000 CENTRO 

TERMINAL ENDEREÇO A CEP BAIRRO 

VELOCIDADE 

ATÉ 

39730326 R  APARECIDO NUNES           00310 14115000 CENTRO 10 MB 

39731133 R  DOZE DE JANEIRO           00000 14115000 CENTRO 10 MB 

39731504 R  HERMINIO FELIX BONFIM     00180 14115000 CENTRO 10 MB 

39731667 R  JOSE AP MARTINS DA CRUZ   00092 14115000 CENTRO 10 MB 

39730615 R  JOSE LINARES NETO         00001 14115000 JD MARIA LUIZA 10 MB 

39730044 R  MAMORU HIRAKAWA           00457 14115000 CENTRO 10 MB 

39730534 R  MAMORU HIRAKAWA           00591 14115000 CENTRO 10 MB 

39731687 R  PAULO MONTE SERRA FL      00081 14115000 CENTRO 10 MB 

39730639 R  SIBIPIRUNAS               00065 14115000 CENTRO 10 MB 

39730325 R  SIBIPIRUNAS               00335 14115000 CENTRO 10 MB 

39731019 R  UETA THOITI               00087 14115000 CENTRO 10 MB 



 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Anexo III - Perfil de tráfego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensalidade dos Serviços  Quantidade 

Linhas telefônicas - Analógicas 43 

Troncos Digitais 30 Canais 2 

Ramais DDR 20 

Link Internet Banda Larga - Até 10 MB 6 

  

   Táfego local  Quantidade 

Minuto fixo - fixo local - Terminais 1500 

Minuto fixo - fixo local - DDR 10000 

  Vivo 3000 

  Minuto fixo - móvel Claro 2000 

       Local (VC1) Tim 900 

  Oi  900 

  Nextel 800 

   

   Tráfego Longa Distância  Quantidade 

  Minuto fixo - fixo  Intra-regional 1800 

  Minuto fixo - móvel  Intra-regional (VC2) 200 

  Minuto fixo - fixo Inter-regional 300 

  Minuto fixo - móvel  Inter-regional (VC3) 100 

   



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
 

(MODELO: PROPOSTA COMERCIAL) 

EMPRESA: 
ENDEREÇO: 
CNPJ Nº  
INSCR. ESTADUAL: 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ 

E-MAIL:  

Prezados Senhores: 

Pela presente, apresentamos à Vossas Senhorias, nossa proposta comercial, referente ao PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 18/2018, conforme especificação do edital, cujo objeto refere-se a Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de STFC (Serviço Telefônico Fixo 
Comutado) Local e Longa Distância; Conexão a Internet banda larga, em conformidade com 
as especificações constantes do Anexo I e nos termos das concessões outorgadas pela 
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. 
 
 
 
 

Mensalidade dos Serviços 

  Quantidade Valor unitário 
Valor 

mensal 
Valor 12 
Meses 

Linhas telefônicas - Analógicas 43    

Troncos Digitais 30 Canais 2    

Ramais DDR 20    

Link Internet Banda Larga - Até 10 MB 6    

  
SUB TOTAL 1   

       
      

TRÁFEGO - Local 

  Quantidade Valor unitário Valor mensal 
Valor 12 
Meses 

Minuto fixo - fixo local - Terminais 1500    

Minuto fixo - fixo local - DDR 10000    

  Vivo 3000    

  Minuto fixo - móvel Claro 2000    

       Local (VC1) Tim 900    

  Oi  900    

  Nextel 800    

   
SUB TOTAL 2   

       
 
 
 
      



 

 

 

 

 

 

 

TRÁFEGO  -  Longa Distância 

  Quantidade Valor unitário Valor mensal 
Valor 12 
Meses 

  Minuto fixo - fixo  Intra-regional 1800    

  Minuto fixo - móvel  Intra-regional 
(VC2) 200    

  Minuto fixo - fixo Inter-regional 300    

  Minuto fixo - móvel  Inter-regional 
(VC3) 100    

   
SUB TOTAL 3   

      

 

 
VALOR GLOBAL  

  
 

(Sub total 1 + 2+ 3) 

 

Valor total Geral: R$ .....................(extenso) 

Validade da Proposta: 60 dias 

 

Dados Bancários 

Banco: 

Agência: 

Conta: 

 
Declaro que o preço acima indicando completamente todos os custos diretos e indiretos referentes 

ao objeto licitado, bem como que a proposta apresentada atende todas as especificações exigidas neste 
edital de licitação. 

 

_________________, ____ de_______ de 2018 

 
_______________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 
EDITAL DE PRESENCIAL PREGÃO Nº 18/2018 

 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
 
 
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço completo 

da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............e Inscrição Estadual sob n.º ................., representada neste 

ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s))               Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula 

de Identidade RG n.º ............. e CPF n.º........................, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador 

o(a) Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ....................... e CPF 

n.º.................................., a quem confere(imos) amplos poderes para  representar a (Razão Social da 

Empresa) perante ....................  (indicação do órgão licitante), no que se referir ao PREGÃO 

PRESENCIAL N.º 18/2018, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do 

PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (N°01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (N° 

02) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir 

verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s),negociar a redução de preço, desistir 

expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e 

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

sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 

A presente Procuração é válida até o dia ............. 

Local e data. 

Assinatura 

 

Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a 
mesma deverá vir acompanhada do contrato social da proponente ou de outro documento, 
onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir 
mandatário. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
Local e data 
 
À ............... (indicação do órgão licitante) 
................... (indicação da Cidade e Estado) 
REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2018 
 
Sr. Pregoeiro, 
 
 
Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520 / 2002,   a empresa 
............(indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 18/2018 , cujo objeto é o Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Local e Longa Distância; 
Conexão a Internet banda larga, em conformidade com as especificações constantes do 
Anexo I e nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL. 
 
 
...................., .... de ............. de 2018 
 
 
 
 
 
......................................................................... 
assinatura do representante legal 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO V 

 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

 
 
 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções 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 nº 18/2018, realizado pela Prefeitura Municipal de Guatapará.  
 
 
 
 _______________________, ____ de ___________ de _______.  
 (local e data)  
 
 
 
 __________________________________________________________  
 (nome e assinatura do representante legal)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO VI 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR 
OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

 
 
Á  
Prefeitura Municipal de Guatapará  
PREGÃO (presencial) Nº 18/2018 
 
Assunto: (objeto da licitação).  
 
 
 
____________________________________nome completo), representante legal da 
empresa____________________(nome da pessoa jurídica), CNPJ Nº _________, sediada (endereço 
completo), declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
 
 
__________, ___ de __________ de ____  
(carimbo da empresa, nome e cargo do proponente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO VII 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 

 
 
 
 
 
 
 
Referência: Pregão nº 18/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eu (nome completo, CPF, RG), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica, CNPJ, 

endereço), interessada em participar da licitação, em referência, realizada pela Prefeitura Municipal de 

Guatapará, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do §6º do artigo 27 da Lei nº 6544, de novembro 

de 1989, que a empresa supra citada, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no 

que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal.  

 

 
Cidade, dia/mês/ano 
 
 
_________________________________  
Assinatura do representante legal  
 
 
 
 
 
 
OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO VIII 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018 

PROCESSO Nº 38/2018 

Pelo presente Contrato, a PrefeituraPrefeitura do Município de Guatapará, Estado de São Paulo, aqui 

representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito xxxxxxx, denominada CONTRATANTE, e, de outro lado 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Inscrita no CNPJ. (MF) sob n.º 00.000.000/0001-00, com sede à Rua 

xxxxxxxxxxxxxxx, nº 000, na cidade de Xxxxxxxxxxxxx, CEP nº 00.000-000, Estado de xxxxxxxxxxxxx, 

aqui representada pelo(a) Sr(a). XXXXXXXXXXXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade R.G. n.º 

00.000.000-0, expedida pela SSP/XX, inscrito(a) no C.P.F.(MF) n.º 000.000.000-00, doravante 

denominada CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, 

atendidas as cláusulas e condições que enunciam a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 

Parágrafo Único - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de STFC 
(Serviço Telefônico Fixo Comutado) Local e Longa Distância; Conexão a Internet banda 
larga, em conformidade com as especificações constantes do Anexo I e nos termos das 
concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. 
 

Parágrafo Primeiro - A forma de execução dos serviços é indireta e o regime da execução é por empreitada 

com PREÇO GLOBAL. 

 Parágrafo Segundo - O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas legais que regem a matéria, respondendo, cada qual, pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial. 

Parágrafo Terceiro – O(A) CONTRATADO(A) é responsável pelos danos causados à CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não incluindo essa responsabilidade à 

fiscalização ou ao acompanhamento pelo órgão interessado. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO 

Parágrafo Primeiro - O prazo para a Execução dos serviços de que trata a Cláusula Primeira do presente 

Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do presente. 

Parágrafo Segundo – O prazo de vigência do Contrato, para a execução dos serviços, objeto deste, poderá 

ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE, mantidos os direitos, obrigações e responsabilidades, sendo 

instrumentalizado por Termo Aditivo, como faculta a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993 em seu 

artigo 57, inciso II. 

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA terá o prazo máximo de 06 (seis) horas para atender o pedido de 

manutenção corretiva (emergencial), dando início aos serviços e solucioná-lo no prazo de 06 (seis) horas, 

contado do horário da abertura de chamado. 



 

 

 

 

 

 

Parágrafo quarto – O prazo para instalação, configuração e ativação do serviço deverá ser no máximo de 60 

(sessenta) dias corridos a contar da assinatura do contrato, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias para os 

troncos digitais com PABX, e de até 30 dias corridos para as linhas telefônicas analógicas e os serviços de 

internet banda larga. 

Parágrafo quinto – A Contratada efetuará a completa instalação, configuração e ativação dos equipamentos, 

atendendo integralmente às características e às necessidades da Contratante, responsabilizando-se por 

todas as conexões, materiais, acessórios e mão de obra necessárias para o seu bom funcionamento. 

Parágrafo sexto – A instalação, configuração e ativação dos equipamentos e serviços deverão ser efetuadas 

em horário comercial, em data e horário a serem determinados. 

CLÁUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO 

Parágrafo Primeiro - Os preços referem-se à Execução dos serviços objeto do presente Contrato, pelo 

período de 12 (doze) meses  R$ 00.000,00 (Xxxxxxxxxxxxxxxxx), e mensalmente os valores de R$ 00000 

(xxxx),  já inclusos todos os impostos e taxas que incidam ou vierem a incidir. 

Parágrafo Segundo - Em havendo prorrogação do presente Instrumento de Contrato, o seu valor poderá ser 

atualizado e reajustado, de acordo com o Índice de Reajuste conforme poder concedente com data base e 

índices definidos pela Anatel. 

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTOS 

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados À CONTRATADA mensalmente e serão efetuados até 

o 10º (décimo) dia útil, após a apresentação da NOTA FISCAL, acompanhada da respectiva FATURA, com a 

comprovação dos serviços executados. 

Parágrafo Segundo - Conferida a Nota Fiscal e, não estando ela de acordo com os serviços e preços 

contratados, a CONTRATANTE, devolverá à(o) CONTRATADA(O) com os  motivos da recusa, por escrito, 

sendo que, nesta hipótese, o prazo de pagamento se prorrogará pelo tempo decorrido até a devida 

regularização. 

Parágrafo Terceiro - Os pagamentos estão condicionados, também, ao cumprimento do estabelecido na 

proposta apresentada, assim como com o disposto neste Contrato e de acordo com o Instrumento 

Convocatório. 

Parágrafo Quarto - Não serão concedidas antecipações nos pagamentos dos créditos relativos a este 

certame, ainda que a requerimento do(a) CONTRATADO(A). 

CLÁUSULA SEXTA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Parágrafo Único - As despesas decorrentes do cumprimento deste Contrato correrão pela dotação prevista 

no Orçamento Geral do Município, do ano de 2.018 e subsequente, conforme fichas abaixo: 

 

 

Órgão: 02 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
Unidade: 01 – Administração Geral 



 

 

 

 

 

 

04.122.0006.2006 – Manutenção da Administração Geral 
 
Ficha dotação nº 031 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 110 -  Recurso Tesouro (1-110) – Geral 

Órgão: 03 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade: 01 – CRECHE 
12.365.0008.2008 – Manutenção Da Creche 
 
Ficha dotação nº 055 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 210 -  Recurso Tesouro (1-210) – Ensino Infantil 
 

Órgão: 03 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade: 02 – PRÉ ESCOLA 
12.365.0009.2009 – Manutenção Da Pré-Escola 
 
Ficha dotação nº 070 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 210 -  Recurso Tesouro (1-210) – Ensino Infantil 
 

Órgão: 03 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade: 04 – ENSINO FUNDAMENTAL 
12.361.0011.2011 – Manutenção do Ensino Fundamental 
 
Ficha dotação nº 083 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 007 -  Recurso Federal (5-220) – Qese 

Órgão: 03 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade: 04 – ENSINO FUNDAMENTAL 
12.361.0011.2011 – Manutenção do Ensino Fundamental 
 
Ficha dotação nº 085 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 220 -  Recurso Tesouro (1-220) – Ensino Fundamental 
 

Órgão: 03 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade: 04 – ENSINO FUNDAMENTAL 
12.361.0011.2012 – Manutenção do Ações Educativas Complementares 
 
Ficha dotação nº 92 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 220 -  Recurso Tesouro (1-220) – Ensino Fundamental 

Órgão: 03 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade: 06 – Fundeb 40% 
12.361.0016.2016 – Manutenção do Fundeb 40% 
 
Ficha dotação nº 114 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 262 -  Recurso Federal (5-262) – Fundeb Outros 

Órgão: 03 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade: 09 – Merenda Escolar 
12.306.0021.2021 – Manutenção da Merenda Escolar 
 



 

 

 

 

 

 

Ficha dotação nº 139 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 12 -  Recurso Tesouro (1-200) – Educação Recursos Próprios 

Órgão: 03 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade: 10 – Cultura 
13.392.0022.2022 – Manutenção da Cultura 
 
Ficha dotação nº 147 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 01 -  Recurso Tesouro (1-110) – Recursos Próprios 

Órgão: 03 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade: 10 – Cultura 
13.392.0024.2024 – Manutenção do Projeto Fazendo Arte 
 
Ficha dotação nº 155 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 01 -  Recurso Tesouro (1-110) – Recursos Próprios 

Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde 
10.301.0027.2027 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
 
Ficha dotação nº 185 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 74 -  Recurso Estadual (2-300) - Conv Fundo Estadual Saúde – PAB Estadual 
 
Ficha dotação nº 186 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 310 -  RecursoTesouro (1-310) – Saúde Geral 

Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 02 – Atenção Básica 
10.302.0029.2029 – Manutenção da Atenção Básica 
 
Ficha dotação nº 193 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 25 -  Recurso Federal (5-300)  - FNS Bloco Atenção Básica 

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Unidade: 01 – Obras e Serviços Públicos 
15.452.0032.2032 – Manutenção do Obras e Serviços Públicos 
 
Ficha dotação nº 226 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 110 -  Recurso Tesouro (1-110) – Geral 

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Unidade: 02 – Saneamento Geral 
17.512.0033.2033 – Manutenção do Saneamento Geral 
 
Ficha dotação nº 238 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 110 -  Recurso Tesouro (1-110) – Geral 

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Unidade: 03 – Depto. Munic. Agricultura 
20.605.0035.2035 – Manutenção da Agricultura 
 
Ficha dotação nº 260 



 

 

 

 

 

 

3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 110 -  Recurso Tesouro (1-110) – Geral 

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
Unidade: 01 – Fundo Municipal de Assistência Social 
08.244.0036.2036– Plantão Social 
 
Ficha dotação nº 272 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 510 -  Recurso Tesouro (1-510) – Assistência Social Geral 

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
Unidade: 02 – Fundo Municipal de Assistência Social 
08.243.0038.2038– Manutenção do Conselho Tutelar 
 
Ficha dotação nº 299 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 510 -  Recurso Tesouro (1-510) – Assistência Social Geral 

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
Unidade: 04 – Fundo Municipal do Idoso 
08.241.0039.2039 – Melhor Idade 
 
Ficha dotação nº 304 
3.3.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  (Sub-Elemento 58 – Serviços de Telecomunicações) 

Fonte de Recurso: 510 -  Recurso Tesouro (1-510) – Assistência Social Geral 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

Parágrafo Primeiro - O(A) CONTRATADO(A) se obriga a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste 

Contrato, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias na obra e/ou serviços, até o limite 

determinado em Lei (artigo 65, parágrafo primeiro, da Lei n.º 8.666/93). 

Parágrafo Segundo - Os acréscimos e supressões referidos no parágrafo anterior deverão ser objeto de 

TERMO ADITIVO de serviço, preço e eventualmente, de prazo, conforme disposições legais e acordo entre 

as partes. 

Parágrafo Terceiro - Os pagamentos dos serviços extraordinários (acréscimos) resultantes de modificações 

previamente autorizadas pela CONTRATANTE, serão processados mediante faturamentos distintos e 

específicos de acordo com os laudos da FISCALIZAÇÃO competente. 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATANTE se obriga a fornecer todas as informações pertinentes ao objeto do 

presente Instrumento de Contrato. 

Parágrafo Segundo - A CONTRATANTE deverá prestar esclarecimentos por escrito a(o) CONTRATADO, 

referente aos serviços adjudicados por este Contrato, desde que solicitados, também, por escrito no prazo 

máximo de 05(cinco) dias, contados a partir da data que a solicitação for entregue no Protocolo Geral da 

CONTRATANTE. 

 Parágrafo Terceiro - A CONTRATANTE manterá fixa uma equipe de acompanhamento e fiscalização, 

equipe essa que passará a ser denominada de FISCALIZAÇÃO. 



 

 

 

 

 

 

Parágrafo Quarto - A CONTRATANTE deverá, através da FISCALIZAÇÃO, proceder a avaliação dos 

serviços, emitindo parecer, para efeito de pagamentos ao CONTRATADO. 

Parágrafo Quinto - Ficará a cargo da CONTRATANTE através de sua Secretaria de Administração fiscalizar 

e a determinar os locais onde serão realizados os serviços. 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A) 

Parágrafo Primeiro - Os serviços deverão ser iniciados, pelo(a) O(A) CONTRATADO(A), no prazo máximo 

de 03 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento da competente ORDEM DE SERVIÇO. 

Parágrafo Segundo – O CONTRATADO deverá fornecer todos os equipamentos, máquinas e ferramentas, 

equipamentos de proteção individual, equipamentos de segurança (de acordo com as Normas de Segurança 

do Trabalho) para a realização das obras e/ou serviços e tudo mais que torne necessário, por mais especial 

que seja, obrigando-se, ainda, a pagar fretes, seguros, tributos, uniformes, alimentação e quaisquer outras 

despesas vinculadas, direta ou indiretamente, com a prestação dos serviços, bem como Equipamentos de 

Segurança, Andaimes. 

Parágrafo Terceiro – Recrutar e manter o pessoal técnico que se torne necessário e que venha a ser 

utilizado na obra e/ou serviços, correndo por sua conta todos os ônus, encargos, obrigações e 

responsabilidades, tanto de ordem Trabalhista, como Previdenciária, Civil e Penal, sendo certo que esse 

pessoal deverá estar e permanecer, durante o tempo em que trabalhar nas obras e/ou serviços ora 

contratados, com a sua situação devidamente regularizada junto aos órgãos específicos e perante o próprio 

CONTRATADO. 

Parágrafo Quarto - Cumprir com todas as obrigações Sociais e Trabalhistas vigentes, com o pessoal 

vinculado, direta ou indiretamente, aos serviços contratados, cabendo-lhe, outrossim, o ônus com 

exclusividade e em última instância com o custeio de todos os pagamentos vinculados a tais obrigações. 

Parágrafo Quinto - Tomar todas as demais providências, por mais especiais que sejam, que permitam dar 

início e executar com regularidade, todas as obras e/ou serviços aqui contratados. 

 Parágrafo Sexto - A CONTRATADA terá o prazo máximo de 04 (quatro) horas para atender ao pedido de 

manutenção corretiva (emergencial), dando início após a abertura de chamado. A CONTRATANTE devera 

informar, por escrito, eventuais inclusões e ou exclusões de locais a serem contemplados pelos serviços no 

decorrer do contrato. 

Parágrafo Sétimo - Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, em qualquer dia ou hora 

normal de expediente, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem 

administrativa. 

Parágrafo Oitavo – Assumir integral e exclusiva responsabilidade por todos os danos causados à 

CONTRATANTE, à UNIÃO, ao ESTADO ou a TERCEIROS, decorrentes da Execução dos serviços, 

contratados, causados direta ou indiretamente por seu pessoal, por prepostos seus ou por qualquer pessoa 

física ou jurídica, vinculada sob qualquer título À(O) CONTRATADA(O), inclusive acidentes, mortes, 

perdas e destruições, parciais e totais, isentando a CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamações 

pertinentes e assumir, também, todas as reclamações, pretensões ou pleitos, que venham a surgir em 

consequência das obras e/ou serviços contratados. 



 

 

 

 

 

 

Parágrafo Nono - Desmanchar e Refazer por sua conta exclusiva, imediatamente após o recebimento da 

notificação, os serviços não aceitos, comprovadamente mal executado. 

Parágrafo Décimo - A(O) CONTRATADA(O) deverá atender a todos os chamados sem limitar o número de 

atendimentos por mês 

Parágrafo Décimo Primeiro -. A(O) CONTRATADA(O) deverá fornecer mão de obra especializada com o 

número suficiente de funcionários devidamente capacitados para realizar serviços de manutenções 

preventivas. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATANTE por intermédio de seu departamento de tecnologia da informação, 

exercerá o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados, através de uma equipe constituída 

para esse fim. 

Parágrafo Segundo - A FISCALIZAÇÃO será exercida no interesse exclusivo da CONTRATANTE e, não 

excluindo e nem reduzindo a responsabilidade do(a) CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade, sendo que, na sua ocorrência, não deverá implicar em co-responsabilidade da 

CONTRATANTE. 

 Parágrafo Terceiro - Compete à FISCALIZAÇÃO: 

a) esclarecer prontamente, no máximo de 05 (cinco) dias úteis, as dúvidas que lhes sejam apresentadas pelo 

CONTRATADO, através de correspondência protocolada; 

) expedir, por escrito, devidamente registradas no diário ou protocoladas, as determinações e comunicações 

dirigidas ao CONTRATADO, determinando as providências necessárias para correção de falhas observadas; 

c) relatar, em tempo hábil, ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no 

desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros; 

d) rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua 

retificação, sempre por escrito e devidamente protocolado; 

e) exigir da(o) CONTRATADA(O) o cumprimento integral dos serviços contratados; 

f) emitir parecer para a liberação das faturas atreladas análise e aceitação dos serviços contratados; 

g) caberá à FISCALIZAÇÃO a aprovação e o recebimento dos projetos complementares; 

h) dar permanente assistência às obras e/ou serviços, na interpretação e solução de qualquer problema 

surgido; 

i) fiscalizar e acompanhar a execução dos trabalhos contratados, bem como, inspecionar, testar e aprovar os 

materiais que venham a ser ou estejam sendo utilizados pela(o) CONTRATADA(O); 

j) aprovar, rejeitar e/ou sustar serviços que estiverem em desacordo com os projetos, especificações, e 

demais estipulações deste Contrato;  



 

 

 

 

 

 

l) exercer a fiscalização sobre os pagamentos dos salários e contribuições dos empregados do(a) 

CONTRATADO(A), através de uma equipe constituída para esse fim, se for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS SERVIÇOS ADICIONAIS 

Parágrafo Primeiro - Caso surjam novos serviços considerados indispensáveis e inadiáveis, não previstos 

originalmente, deverão ser objeto de Aditivo de Serviço, preço e, eventualmente, de prazo, conforme as 

disposições legais e acordo entre a CONTRATANTE e o CONTRATADO. 

 Parágrafo Segundo - Os novos serviços que não possam ser compostos da forma descrita no parágrafo 

anterior, o(a) CONTRATADO(A), deverão apresentar orçamento composto com base em preços de mercado 

correntes, para análise e aprovação da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATANTE, reserva-se o direito e com isso concorda expressamente o 

CONTRATADO, de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução das obras e/ou serviços ora 

contratados, temporariamente ou em caráter definitivo e mediante comunicação escrita, cabendo ao 

CONTRATADO: 

a) o recebimento do valor dos serviços executados, medidos,  aceitos e ainda não pagos; e o  ressarcimento  

de  despesas  vencidas  e  vincendas, relacionadas com o respectivo Contrato e incorridas até a data em que 

for comunicada a suspensão ou paralisação. 

Parágrafo Segundo - Caso a paralisação seja em caráter definitivo, o CONTRATADO terá direito de receber 

única e exclusivamente contra entrega dos documentos comprobatórios do cumprimento até então, das 

obrigações assumidas por força deste Contratos, desde que comprovadamente faturados pelo 

CONTRATADO. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

Parágrafo Único - Qualquer alteração em que implicar em modificações de Cláusulas Contratuais, será 

indispensável a Lavratura de um Instrumento Aditivo, previamente autorizado pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E SUB-EMPREITADA 

Parágrafo Primeiro - Fica terminantemente vedado à(o) CONTRATADA(O) ceder ou transferir, no todo ou 

em parte o objeto deste Contrato, bem como os direitos e garantias dele decorrentes, salvo prévia 

autorização da CONTRATANTE, consignando que se concedida a autorização, esta não deverá exceder o 

limite de 50 % (cinqüenta por cento), do valor do Contrato, obrigado-se pela celebração da competente 

Cessão, ou subcontratação, não se eximindo pelo fiel e exato cumprimento das obrigações assumidas. 

Parágrafo Segundo - Fica, também, expressamente proibido à(o) CONTRATADA(O), celebrar contratos 

derivados com terceiros, objetivando sub-empreitar no todo ou em parte os serviços contratados, sem 

prévia autorização escrita da CONTRATANTE, ressaltando-se que se concedida a autorização, esta não 

deverá exceder o limite de 50 % (cinqüenta por cento), do valor do Contrato, com inteira observância aos 

termos e condições do presente instrumento, continuando sob sua integral e exclusiva responsabilidade, a 

execução dos serviços contratados. 



 

 

 

 

 

 

Parágrafo Terceiro - À CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, dar por terminados os 

subcontratos de cessão, transferência ou empreitada, sem que caiba ao CONTRATADO, ou as 

subcontratadas, direito ou pretensão de reclamar indenização ou prejuízos, a qualquer título. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 

Parágrafo Único – O CONTRATADO ficará sujeito, em caso de inadimplência de suas obrigações 

contratuais, às seguintes sanções: 

a)  À parte que der causa à rescisão do presente contrato sem justo motivo obrigar-se-á ao pagamento de 
multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total deste instrumento, à época da ocorrência, a qual 
será revertida à parte inocente, garantindo sempre o direito à defesa. 
 
b) Pelo atraso injustificado na entrega dos objetos dentro do prazo estabelecido neste instrumento, a 

contratada pagará a seguinte multa, garantindo sempre o direito à defesa: 

c)  Atraso em até 05 (cinco) dias consecutivos: multa de 0,20% ao dia, sobre o valor total deste 

instrumento; 

d) Atraso de 06 (seis)à10 (dez) dez dias consecutivos: multa de 0,40% ao dia, sobre o valor total deste 

instrumento; 

e) Superior a 10 (dez) dias consecutivos enseja a rescisão, aplicando as penalidades constantes neste 

instrumento. 

f) A multa prevista nesta cláusula não têm caráter compensatório, e o seu pagamento não eximirá a 

CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. A 

CONTRATADA também não se eximirá das sanções previstas nas Leis Federais n.º 8.666/93 e 8.883/94 e 

suas alterações. 

g) na hipótese do valor global deste Contrato vier a ser suplementado, a qualquer título, as multas 

estabelecidas nesta cláusula incidirão sobre o valor global da contratação, incluindo-se os suplementados, 

se ocorrerem; 

h) as multas aplicadas ao CONTRATADO, a qualquer título serão descontadas das faturas devidas pela 

CONTRATANTE, salvo se o CONTRATADO recolher o valor correspondente a essas multas, diretamente 

Tesouraria da CONTRATANTE, antes do processamento dessas faturas; 

i) na hipótese desses reparos e substituições não serem efetuados pelo CONTRATADO, no prazo fixado 

pela FISCALIZAÇÃO perderá aquele, em favor da CONTRATANTE, os valores correspondentes às 

retenções, sem prejuízo da responsabilidade civil pelos danos e lucros cessantes consequentes; 

j) A CONTRATANTE, caso não sejam realizados esses serviços, no prazo fixado pela FISCALIZAÇÃO, 

poderá, sem prejuízo das outras sanções impostas, mandar executar, diretamente ou por terceiros, tais 

serviços por conta e risco do CONTRATADO, de quem serão cobradas as despesas decorrentes, sem 

prejuízo das demais penas cabíveis; 

k) na hipótese de qualquer dúvida entre a CONTRATANTE e o CONTRATADO que surja a necessidade de 

se ingressar em juízo, no que pertine ao cumprimento das obrigações avençadas e as subsequentes 

aplicações das multas, a CONTRATANTE, se assim preferir, consignar em seu juízo as importâncias 

correspondentes às cauções, bem como as vencidas e não pagas até que seja decidida a controvérsia; e 



 

 

 

 

 

 

l) as penalidades estabelecidas nesta cláusula não eximem o CONTRATADO das obrigações impostas pelo 

Código Civil Brasileiro, e das normas legais vigentes no que diz respeito ao Construtor em geral. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

Parágrafo Primeiro - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento. 

Parágrafo Segundo - O Contrato, também, será considerado rescindido de pleno direito, mediante 

caracterização formal de quaisquer das ocorrências enunciadas no artigo 78, com seus incisos, da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e, a rescisão, poderá ser promovida em conformidade com o 

previsto no artigo 79, incisos e parágrafos, da já referida Lei, com suas alterações. 

Parágrafo Terceiro - Se a rescisão ocorrer por inadimplência do CONTRATADO, proceder-se-á, sem 

prejuízo das sanções previstas no artigo 80, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, de acordo 

com o que segue: 

a) a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO as faturas, relativas aos serviços executados até a data da 

rescisão, deduzindo-se o valor correspondente a eventuais multas e outros débitos do(a) CONTRATADO; 

b) a CONTRATANTE promoverá a cobrança da garantia, se houver, de execução do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

Parágrafo Único - Faz parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrições, a Proposta do 

CONTRATADO, com os seus elementos constitutivos. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Parágrafo Único - O presente Instrumento subordina-se às disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1.993 e Lei 10.520/2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Parágrafo Primeiro - Fica expressamente acordado que as relações decorrentes do presente Contrato, se 

aplicarão soluções preconizadas na Legislação Brasileira que as regem. 

Parágrafo Segundo - O Contrato extinguir-se-á de pleno direito com a conclusão de todos os serviços 

contratados, após o seu RECEBIMENTO DEFINITIVO por parte da CONTRATANTE, e liquidação de todas 

as obrigações das partes contratantes, quando darão mútua, plena, geral e irrevogável quitação dos direitos 

e obrigações contratuais, salvo o que por disposição de Lei ou deste Instrumento, vigorarem além da data 

de seu encerramento. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA -  DO FORO 

Parágrafo Único - As partes contratantes elegem o FORO da Comarca de Ribeirão Preto, Estado de São 

Paulo, como único e exclusivamente competente, para dirimir todas e quaisquer dúvidas a respeito deste 

Contrato, assim como as questões dele decorrentes, com renúncia a todos os outros por mais privilegiados e 

especiais que sejam. 



 

 

 

 

 

 

E, por estarem assim justos e contratados, as partes firmam o presente Instrumento Jurídico, em 03(três) 

vias de um único teor e para um mesmo fim, juntamente com as 02 (duas) testemunhas abaixo que a tudo 

assistiram. 

Guatapará, 00 de xxxxxxxxx de 2.018. 

JURACY COSTA DA SILVA 

PREFEITO 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

1. _____________________________ 2. ___________________________ 

Nome:       Nome: 

R.G.:       R.G.: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ 

CONTRATADA:  

CONTRATO N°:  

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de STFC (Serviço 
Telefônico Fixo Comutado) Local e Longa Distância; Conexão a Internet banda larga, em 
conformidade com as especificações constantes do Anexo I e nos termos das concessões 
outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. 
 
ADVOGADO(S): PAULO CESAR MARCOLINO 

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 

cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e 

julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação 

processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas 

formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.  

 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 

Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 

da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem 

dos prazos processuais.  

 

 

 

Guatapará, ** de **************** de ****** 

 

 

 

JURACY COSTA DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 

 

 

CONTRATADA 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO IX 

 
R E C I B O  D E  R E T I R A D A  D E  E D I T A L  

 
PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2018 

PROCESSO N° 38/2018 
 

Razão Social 
 
CNPJ n° 
 
Endereço: 
 
e-mail: 
 
Cidade: 
 

Estado: 

Telefone: 
 

Fax: 

Pessoa para contato: 
 
 
Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 
Local: ______________, _____, de _____________ de 2018. 
 
________________________________ 
Assinatura 
 
 
Senhor Licitante, 
 
Visando a comunicação futura entre a Prefeitura de Guatapará e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria 
preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licitação. 
 
A não remessa do presente recibo ao Departamento de Licitação implicará de eventuais retificações 
ocorridas no instrumento convocatório bem como quaisquer informações adicionais. 
 
 

 
 

Guatapará, 16 de julho de 2018. 

 

 

 

 


