EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 - PMR
O MUNICIPIO DE RENASCENÇA - PARANÁ, mediante a Pregoeira, designada pela Portaria nº
002/2016 de 04 de janeiro de 2016, torna público para conhecimento dos interessados que na data e
local abaixo indicados fará realizar licitação sob modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
menor preço por lote para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) PÓS-PAGO, SISTEMA GSM, MEDIANTE A
DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSOS MÓVEIS, COM ÁREA DE REGISTRO NA CIDADE DE
RENASCENÇA, COM COBERTURA PARA VOZ E TRANSMISSÃO DE DADOS, “ROAMING”
NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA O GABINETE DO PREFEITO E TODAS AS
SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme discriminação disposta no Anexo I do Edital.

O presente procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, o Decreto Municipal nº 952/2007, e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993, com as alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie.
Os envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação definidos neste
Edital e seus Anexos deverão ser entregues no local, data e horário abaixo determinado.
CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: das 08:30 às 09:00 do dia 10 de
março de 2016, no Departamento de Compras e Licitações, da Prefeitura Municipal de Renascença,
à Rua Getúlio Vargas, nº 901, centro.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:01 do dia 10 de março de 2016, junto a sala de reuniões
da Administração na Prefeitura Municipal de Renascença - PR.
1 – DO OBJETO
1.1 - O presente Edital tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) PÓS-PAGO, SISTEMA GSM, MEDIANTE
A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSOS MÓVEIS, COM ÁREA DE REGISTRO NA CIDADE DE
RENASCENÇA, COM COBERTURA PARA VOZ E TRANSMISSÃO DE DADOS, “ROAMING”
NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA O GABINETE MUNICIPAL E TODAS AS
SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme descrito no presente Edital e seus Anexos.

Compõem este Edital os seguintes anexos:
ANEXO I

Descrição do Objeto

ANEXO II

Minuta do Termo do Contrato

ANEXO III

Exigências para Habilitação

ANEXO IV

Modelo de Carta de Credenciamento

ANEXO V

Modelo Declaração de que a empresa não foi declarada inidônea

ANEXO VI

Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação

ANEXO VII

Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação

ANEXO VIII

Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa
empregadora

2 – DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão participar deste Pregão aqueles que atenderem as exigências deste Edital e Anexos.
2.2 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as
sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93.
2.3 - Não poderão participar desta licitação empresas em consórcio.
3 – REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:
3.1 - O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em
especial, as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor
preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de
penalidades previstas na legislação.
4 – DO CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES
4.1 – Para fins de credenciamento junto à Pregoeira, a proponente deverá enviar um representante
munido de documentos que comprovem a existência dos necessários poderes para formulação de

propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, podendo utilizar-se do
modelo indicado no ANEXO IV, ou por procuração (com firma reconhecida em cartório), bem
como a Carteira de Identidade e ato constitutivo da empresa ou outro documento equivalente.
4.1.1 – No caso de diretor, sócio, proprietário ou assemelhado licitante que comparecer ao local,
deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social e seus termos aditivos, do documento de eleição de seus administradores,
devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso.
4.1.2 – Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação,
conforme ANEXO VI.
4.2 – Os documentos para o credenciamento referido nos subitens 4.1, 4.1.1 e 4.1.2, deverão
ser apresentados em sobre-carta (fora dos envelopes).
4.3 – Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa.
4.4 – A falta ou incorreção do documento de credenciamento não impedirá a licitante de entregar os
envelopes da proposta e de habilitação, mas a impedirá de manifestar-se no certame.
4.5 – Os documentos apresentados deverão ser entregues em original ou cópias xerográficas,
devidamente autenticadas por cartório competente.
5 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES
5.1 – Os envelopes nº 01 – Proposta de Preços e nº 02 – Documentos serão entregues à Pregoeira e
Equipe de Apoio, na ocasião do Credenciamento.
6 – DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 01)
6.1 – A proposta de preços e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados no local, dia
e hora determinados, em envelopes devidamente lacrados e rubricados no fecho, e identificados
conforme segue:
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
ENVELOPE Nº 01 (PROPOSTA DE PREÇOS)
ABERTURA: ________________________
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA
MÓVEL PESSOAL (SMP) PÓS-PAGO, SISTEMA GSM, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE
ACESSOS MÓVEIS, COM ÁREA DE REGISTRO NA CIDADE DE RENASCENÇA, COM
COBERTURA PARA VOZ E TRANSMISSÃO DE DADOS, “ROAMING” NACIONAL E
INTERNACIONAL, PARA O GABINETE MUNICIPAL E TODAS AS SECRETARIAS
MUNICIPAIS

6.2. A proposta de preços deverá conter:
a) A descriminação dos serviços cotados;

b) preço unitário do objeto licitado com até 02 (duas) casas decimais, valor total,
expressos em moeda corrente nacional, não superior ao preço máximo estabelecido no
item 2 do presente edital;
c) Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação, ficando estabelecido que na omissão será considerado aceito este prazo;
d) Prazo de execução de 12 (doze) meses;
e) Nome e assinatura do Representante Legal da empresa ou Procurador.
f) NO PREÇO COTADO, OBRIGATORIAMENTE ESTARÃO INCLUÍDAS
TODAS AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E ENCARGOS DEVIDOS,
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS BEM COMO QUAISQUER
OUTRAS DESPESAS, DIRETAS E INDIRETAS INCIDENTES SOBRE A
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
6.3 – NÃO SERÃO ADMITIDOS VALORES SUPERIORES AO MÁXIMO ESTIMADO NO
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
6.4 – A apresentação da proposta implicara na plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
6.5 – Os preços cotados deverão estar inclusos todos e demais despesas e encargos inerentes ao
produto até sua entrega no local fixado neste Edital.
6.6 – Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação
em vigor.
7 – DA HABILITAÇÃO
7.1 – Conforme ANEXO III, apresentado no Envelope nº02, identificados conforme segue:
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
ENVELOPE Nº 02 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)
ABERTURA: ________________________
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA
MÓVEL PESSOAL (SMP) PÓS-PAGO, SISTEMA GSM, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE
ACESSOS MÓVEIS, COM ÁREA DE REGISTRO NA CIDADE DE RENASCENÇA, COM
COBERTURA PARA VOZ E TRANSMISSÃO DE DADOS, “ROAMING” NACIONAL E
INTERNACIONAL, PARA O GABINETE MUNICIPAL E TODAS AS SECRETARIAS
MUNICIPAIS

8 – DA SESSÃO PÚBLICA

8.1 - A sessão publica será, conduzida por uma Pregoeira e realizada de acordo com as disposições
contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, em conformidade com as condições
nele estabelecidas, bem como em seus anexos, no local e horário já determinados.
8.2 – Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes.
8.3 – Serão abertos os envelopes contendo as propostas de preços, sendo feita a sua conferência e
posterior rubrica.
9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1 – A Pregoeira procederá à abertura dos envelopes nº 01 – contendo as propostas de preços e
classificará o autor da proposta de menor preço, em regime unitário do lote e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço.
9.2 – Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições
definidas no subitem anterior, a pregoeira classificará as melhores propostas subseqüentes, até o
máximo de três, além da vencedora, para que seus autores participem da segunda fase, quaisquer
que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
9.3 – Aos proponentes classificados para a segunda fase, conforme subitens 9.1 ou 9.2 será dada
oportunidade para novas propostas, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e
decrescentes.
9.4 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente às sanções
legais e determinadas neste edital.
9.5 – Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital
e seus Anexos, a mesma será DESCLASSIFICADA.
9.6 – Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva de preços propostos documentalmente e
ordenadas às ofertas para fornecimento do objeto definido nesse Edital, exclusivamente pelo critério
de menor preço global por lote.
9.7 – A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor da primeira classificada,
decidindo motivadamente a respeito.
9.8 – Sendo aceitável a menor oferta de preço, será verificado o atendimento das condições
habilitatórias pelo licitante que tiver formulado.
9.9 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será declarado
vencedor do lote, sendo-lhe adjudicado pela pregoeira o objeto do lote.
9.10 – Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender as exigências editalícias, a
Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta válida e licitante habilitado, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do lote.

9.11 – Nas situações previstas nos subitens 9.6 e 9.9, a Pregoeira poderá negociar diretamente com
o proponente para que seja obtido preço global melhor.
9.12 – A manifestação de intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro em
ata da síntese das suas razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de três dias úteis,
abrindo-se igual prazo, posteriormente, para contra-razões.
9.13 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela pregoeira ao vencedor;
9.14 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará a adjudicação para determinar a contratação;
9.15 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e os licitantes presentes.
9.16 – Não se considerará qualquer vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.
10 – SERÃO REJEITADAS AS PROPOSTAS QUE:
10.1 – Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários;
10.2 – Que ultrapasse o valor estimado no Anexo I;
10.3 – Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a
perfeita identificação do produto licitado;
10.4 – Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente
Edital, ou seja, manifestamente inexeqüíveis, por decisão da Pregoeira.
11 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS:
11.1 – Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.
11.2 – Caberá à pregoeira decidir sobre a impugnação e, desde que todos os interessados sejam
avisados, poderá suspender a data de abertura.
11.3 – Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame.
11.4 – Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para
responder pelo proponente;
11.5 – Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões da Pregoeira poderá
fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas
razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. Os interessados ficam,

desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr
do término do prazo do recorrente;
11.6 – A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso;
11.7 – Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente;
11.8 – Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivo.
11.9 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12 – MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
12.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas
neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das
sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:
12.1.1. Advertência;
12.1.2. Multa, nos seguintes termos:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do objeto
licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida.
b) Até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega;
c) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecução total da
obrigação assumida, bem como na hipótese de rescisão do contrato prevista no inc. I do
art. 79 da Lei Federal nº. 8.666/93;
12.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo
prazo de até 02 (dois) anos;
12.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
12.2. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia
do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.
12.3 A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança
administrativa ou judicial.
13 – FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL:

13.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, o município de Renascença, firmará
contrato específico com o PROPONENTE VENCEDOR visando à execução do objeto desta
licitação nos termos da Minuta do Contrato – ANEXO II, que integra este Edital;
13.2. O licitante vencedor terá prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da
convocação, para assinar o Contrato.
13.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, retirar ou aceitar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total
da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.
13.4. É facultado à Administração, quando a convocada não assinar o termo de contrato, não retirar
ou aceitar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidos, convidar os demais
licitantes, na ordem de classificação, após comprovação da sai compatibilidade de proposta e
habilitação, com esta licitação, para celebração do Contrato;
13.5. Este Edital e seus anexos integrarão Contrato firmado, independente de transcrição.
14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
14.1 – As despesas decorrentes da contratação serão reconhecidas contabilmente com a seguinte
dotação orçamentária:
01000 Recursos Ordinários (Livres) – Exercício Corrente
0300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
0412200032.003 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica

15 – DOS PRAZOS:
15.1 – O prazo de validade das propostas é de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de
abertura do pregão, conforme discriminado no Anexo IX deste Edital.
15.2 – O prazo de vigência do Contrato será de 12 (Doze) meses, contados da data da assinatura do
instrumento contratual, podendo o prazo ser prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei 8666/93,
caso necessário.
16 – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
Constituem direito das artes, a Contratante em receber o objeto deste contrato em perfeitas
condições de uso e qualidade e da Contratada receber o valor ora pactuado.
Parágrafo Primeiro – Constituem responsabilidades da Contratada:
a)
A CONTRATADA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles
trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.

b)
A CONTRATADA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade
requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade
relacionada ao cumprimento de suas obrigações.
c)
A CONTRATADA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter
as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu à celebração do
presente contrato.
d)
Disponibilizar ao CONTRATANTE um atendimento diferenciado através de consultoria
especializada e central de atendimento, 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia,
incluindo a disponibilização de central de atendimento estilo call center com atendimento
personalizado específico a grandes contas;
e)
Providenciar, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, os serviços referentes à troca de
serial, bloqueio e permuta de número, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE;
f)
Providenciar e dispor, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, aparelhos com
roaming internacional, devendo ainda repassar a listagem com todos os países que possuem acordo
para roaming internacional, com cobrança em moeda nacional (R$), em faturas vinculadas ao
respectivo número de linha abonadora do CONTRATANTE;
g)
Possibilitar ao CONTRATANTE na condição de assinante viajante, receber a prestação do
serviço SMP em redes de outras operadoras de serviço, sujeitando-se nesta hipótese às condições
técnicas e operacionais por elas estabelecidas, de acordo com a legislação vigente;
h)
Permitir que o serviço de “roaming” nacional ocorra de forma automática, sem a
necessidade de habilitação de outro equipamento ou a intervenção do usuário, em todo o território
nacional;
i)
Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar defeito desde que não
constatado uso indevido do equipamento. Durante o período em que o aparelho originalmente
fornecido estiver em reparo, deverá ser fornecido outro aparelho com o mesmo número de acesso,
transferindo imediatamente a agenda respectiva para o novo aparelho, de forma a não gerar
interrupção do serviço, sem que isso acarrete qualquer ônus extra para o CONTRATANTE;
j)
Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual ou
municipal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações
estabelecidas por regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL;
k)
Implantar de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços de modo a obter uma
operação correta e eficaz;
l)
Manter em funcionamento contínuo todos os acessos móveis celulares. O bloqueio dos
terminais somente poderá ser executado por solicitação de representante credenciado pelo
CONTRATANTE;

m)
Fornecer mensalmente ao CONTRATANTE faturas com detalhamento individual de cada
linha contendo todas as despesas realizadas bem como os demonstrativos dos descontos pertinentes
previstos no Contrato, cobrando os serviços efetivamente utilizados;
n)
Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar
todos os esclarecimentos julgados necessários;
o)
Não veicular em nenhuma hipótese, publicidade ou qualquer outra informação acerca da
prestação dos serviços do Contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE;
p)
Credenciar por escrito, junto ao CONTRATANTE, um preposto com poderes de decisão
para representar a empresa, principalmente no tocante à eficiência e agilidade na execução dos
serviços objeto da contratação;
q)
Manter serviço de antifraude, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana,
assumindo inteira responsabilidade por clonagens e interceptações de chamadas telefônicas que por
ventura venham a ser identificadas nas linhas homologadas. No caso de clonagem, providenciar
imediatamente a substituição do aparelho por outro equivalente, de forma que não haja interrupção
dos serviços, devendo permanecer o mesmo número do aparelho substituído;
r)
Disponibilizar os serviços de Chamada em Espera, Siga-me, (desvio de chamada), Consulta,
Conferência, Identificação de Assinante Chamador, SMS (Short Message Service) bidirecional,
Transferência de agenda entre aparelhos (em caso de troca de aparelho), ícones de serviços como
Correio de Voz e SMS;
s)
Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita
fiscalização, atendendo as reclamações formuladas;
t)
Providenciar a troca dos aparelhos em uso, quando da prorrogação do contrato, por outros
tecnologicamente atualizados, devendo permanecer o mesmo número, inclusive com a transferência
imediata da agenda, sem ônus para o CONTRATANTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
contados da data de assinatura do Termo Aditivo;
u)
Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de serial, permuta de número,
entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço eventualmente solicitado, através do gestor
nomeado pelo CONTRATANTE;
v) A empresa adjudicada deverá possuir (obrigatoriamente), cobertura no Município de Renascença.
Parágrafo Segundo – Constituem responsabilidades da Contratante:
a)

Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA,

b)
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas
no cumprimento da contratação.
c)
Assegurar o acesso do pessoal autorizado pela CONTRATADA, devidamente identificados,
aos locais onde devam efetuar a entrega dos materiais, tomando todas as providências necessárias;

d)

Nomear um gestor que será o responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços;

e)
Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao bom desenvolvimento das
atividades;
f)

Efetuar os pagamentos à CONTRATADA após o cumprimento das formalidades legais;

g)

Atestar a prestação dos serviços;

h)

Assegurar-se da boa prestação e do bom desempenho dos serviços;

i)
Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no
mercado pelas demais operadoras, de forma a garantir que continuem sendo os mais vantajosos para
o CONTRATANTE;
j)

Controlar as ligações realizadas e documentar as ocorrências havidas;

k)
Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, inclusive quanto a não
interrupção dos serviços prestados;
l)
Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor das tarifas vigentes na data
da emissão das contas telefônicas;18 – DO PAGAMENTO:
18.1. A Prefeitura Municipal de Renascença se compromete a efetuar o pagamento, na tesouraria
municipal ou através depósito bancário, até o 20º (vigésimo) dia subseqüente aos serviços
prestados, comprovada a adequação com o disposto no edital, mediante recebimento da nota fiscal.
18.1.1 – A Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser emitida em nome da:
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA
CNPJ nº 76.205.681/0001-96
Rua Getulio Vargas, nº 901
Renascença – PR
CEP: 85.610-000
18.2. Após emissão da Nota Fiscal a empresa devera passar cópia do mesmo na data de
emissão no seguinte endereço eletrônico almoxarifado@renascenca.pr.gov.br.
18.3. A fatura deverá ser apresentada devidamente identificada o número da licitação e do
Contrato de Prestação de Serviços.
18.4. A nota fiscal deverá estar acompanhada das certidões negativas da FAZENDA
FEDERAL e do FGTS, devidamente válidas, para que seja efetuado o pagamento, sendo que é
de responsabilidade do fornecedor, manter durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas na licitação
(regularidade fiscal).
19 – DO REAJUSTE E DA REVISÃO CONTRATUAL:

O preço pelo qual será contratado o objeto ora contratado poderá ser reajustado, após decorridos um
ano de contrato, tendo por base de reajuste o índice de reajuste do Índice da Anatel - IGP-DI (Índice
Geral de Preços – Disponibilidade Interna), com base na seguinte fórmula:
I1
PR = PB.(------)
I0
PR = Preço reajustado;
PB = Preço básico, correspondente ao mês da abertura da proposta;
I1 = Índice Econômico correspondente ao 12º mês após o mês da entrega da proposta ou de
sua última renovação ;
I0 = Índice Econômico correspondente ao mês da entrega da proposta.
Obs.: considerar até a 3ª (terceira) casa após a vírgula., nos termos da Lei.
20 – DAS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS:
20.1 – Anexo II deste Edital.
21 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
21.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de
Renascença revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato
superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato
escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.
O Município de Renascença poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento
das propostas ou para sua abertura;
21.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do
pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;
21.3. É facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;
21.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo
no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação;
21.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta;
21.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação;

21.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no
site: www.renascenca.pr.gov.br;
21.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste
Edital;
21.9. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Pregoeira.
21.10. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital
será o de Marmeleiro – PR.
21.11. A Pregoeira e sua Equipe de Apoio atenderá aos interessados no horário de 08:00 às 11:30 e
13:30 às 17:30, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Departamento de Compras e Licitações
para melhores esclarecimentos.
21.12. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos
autos da licitação e não será devolvida ao proponente;
21.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação
da Pregoeira em contrário.
Os casos omissos, deste Edital, serão resolvidos pela Pregoeira, nos termos da legislação pertinente.
Renascença, 04 de fevereiro de 2016.

_________________________________
IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito em Exercício

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO
1.1 - A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas, visando à CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP)
PÓS-PAGO, SISTEMA GSM, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSOS MÓVEIS,
COM ÁREA DE REGISTRO NA CIDADE DE RENASCENÇA, COM COBERTURA PARA VOZ
E TRANSMISSÃO DE DADOS, “ROAMING” NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA O
GABINETE MUNICIPAL E TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

1.2 Para este edital estão previstos os seguintes serviços anuais:
ITEM

QTDE

01
02

36
3.000

03

3.500

04

1.500

05

200

06

500

07
08

36
500

09

10

10

01

11

01

12
13
14
15
16
17
18

36
100
300
100
100
300
100

UN

DISCRIMINAÇÃO

PREÇO
UNIT.
12,00

UN ASSINATURA BÁSICA POR APARELHO
MIN CHAMADAS VC1 MÓVEL/FIXO
0,32
CHAMADAS VC1 MÓVEL/MÓVEL – MESMA
MIN
0,27
OPERADORA
CHAMADAS VC1 MÓVEL/MÓVEL – OUTRAS
MIN
0,32
OPERADORAS
AD2 – ADICIONAL POR CHAMADA RECEBIDA
UN
ISENTO
FORA DA ÁREA DE REGISTRO
DSL2 – ADICIONAL POR MINUTO DE CHAMADA
MIN
ISENTO
RECEBIDA FORA DA ÁREA DE REGISTRO
UN TARIFA ZERO LOCAL
12,00
UN TORPEDO SMS
0,20
PACOTE DE INTERNET PARA SMARTPHONE
UN
39,90
250MB
UN PACOTE DE INTERNET PARA SMARTPHONE 3GB
79,90
PACOTE DE INTERNET PARA PEN MODEM COM
UN
79,90
FRANQUIA DE 3GB
UN SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE DAS LINHAS
7,99
MIN VC2 MÓVEL/MÓVEL MESMA OPERADORA
0,54
MIN VC2 MÓVEL/FIXO
0,60
MIN VC2 MÓVEL/MÓVEL OUTRAS OPERADORAS
1,54
MIN VC3 MÓVEL/MÓVEL MESMA OPERADORA
0,70
MIN VC3 MÓVEL/FIXO
0,80
MIN VC3 MÓVEL/MÓVEL OUTRAS OPERADORAS
1,54
TOTAL MENSAL
TOTAL ANUAL

PREÇO
TOTAL
432,00
960,00
945,00
480,00
ISENTO
ISENTO
432,00
100,00
399,00
79,90
79,90
287,64
54,00
180,00
154,00
70,00
240,00
154,00
5.047,44
60.569,28

1.3 As ligações VC – 1 entre os aparelhos pertencentes ao Plano contratado são de valor zero,
independente do consumo;
1.4 As linhas contratadas deverão ser providas de identificador de chamada e serviço de caixa postal
digital.
2. O vencedor deverá fornecer, em regime de comodato, 36 (trinta e seis) terminais móveis, que
deverão ser novos (primeiro uso), devidamente habilitados, os quais deverão ser entregues ao contratante em
no máximo 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, sendo:
a)
01 (um) aparelho Tipo Smartphone, Operadora Desbloqueado, Chips2 Chips,
Funcionalidades, Funções Extras Acelerômetro, MP3 Player, Sensor de Proximidade Câmera
Resolução da Câmera 13.0 Megapixels, Resolução de Vídeo1920 x 1080, Câmera Secundária 5.0
Megapixels, Funções da Câmera Flash, Foco Automático Tela Tamanho da Tela5.0 polegadas, Tipo
de Tela SUPER AMOLED Resolução1280 X 720 Pixels, Processador, Processador Quad-Core,
Velocidade do Processador 1200 MHz Software Sistema Operacional Android VersãoKitKat 4.4
Conectividade Conexões 4G, Bluetooth 4.0, Fone de Ouvido, NFC, USB 2.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Especificações Técnicas Autonomia em Conversação15 Horas Bateria2300 mAh, Dimensões, Largura
69,7 mm, Altura139,3 mm, Profundidade 6,7 mm, Peso123 g, Especificações Técnicas, Autonomia em
Conversação 15 Horas, Bateria 2300 mAh, Dimensões, Largura 69,7 mm, Altura139,3 mm,
Profundidade6,7 mm, Peso123 g.
b)
10 (dez) aparelhos, Tipo Smartphone, Operadora Desbloqueado, Chips 2 Chips,
Funcionalidades,
Funções
Extras,
Agenda, Calculadora, Calendário, Despertador, MP3
Player, Rádio, Viva Voz, Câmera Zoom, Zoom de 4x, Resolução da Câmera 5.0 Megapixels,
Resolução de Vídeo 800 x 480, Funções da Câmera Ajuste de Brilho, Flash, Foco
Automático, ISO, Posição Geográfica, Temporizador Tela Tamanho da Tela 4.0 polegadas, Tipo de
Tela IPS, Resolução 800 x 480 Pixels Características, Memória Interna4096 MB, Conectividade
Conexões 2G, 3G, Fone de Ouvido, Wi-Fi, Dimensões: Largura 65,4 mm, Altura124,5 mm,
Profundidade12,1 mm, Peso140 g, Especificações Técnicas, Bateria1900 mAh, Dimensões,
Largura65,4 mm, Altura124,5 mm, Profundidade12,1 mm, Peso140 g.
c)
25 (vinte e cinco) aparelhos – especificações mínimas: Aparelho Celular, GSM Quad band
(850/900/1800/1900), 3G UMTS 850/2100, HSPA: HSDPA, 7.2Mbps Downlink, 2Mbps Uplink, WiFi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth: 2.1, Memória interna: 128MB ROM / 64MB RAM,
Entrada para Cartão de Memória MicroSD até 32GB, MP3 Player, Radio FM com RDS, Viva-Voz,
Vibracall, Modo Avião, Calculadora, Gravador de Voz, Câmera 2MP - para fotos e clipes de vídeo,
Envia e recebe mensagens SMS e MMS, Envia recebe e-mails, Internet (Navegador Ópera Mini),
Facebook, Twitter, Jogos e aplicativos Java, Registro de Chamadas, Falsa Chamada, Alarme,
Calendário, Notas, Conversor de Medidas, Relógio Mundial, Cronômetro, Gerenciador de Arquivos,
Tela de 2.0 polegadas TFT (220 x 176 pixels), Teclado QWERTY.
2.1. Os aparelhos serão analisados pelo responsável pelo serviço de tecnologia da informação da
prefeitura Municipal, que aprovará ou não os mesmos;

ANEXO II - MINUTA DO TERMO DO CONTRATO
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº _____/____.
(Pregão Presencial Nº 007/2016 - PMR)
Pelo presente instrumento de Contrato de Prestação de Serviço, sem vínculo
empregatício, de um lado o MUNICÍPIO DE RENASCENÇA, Estado do Paraná, neste ato
representado pelo Sr. LESSIR CANAN BORTOLI, portador do RG nº .........................../PR e CPF
sob nº ................................, Prefeito Municipal, de ora em diante denominado simplesmente de
CONTRATANTE e de outro lado a empresa ..........................., CNPJ/MF nº ...................., com sede
à Rua..................... , Cidade de ....................., Estado do ......................., aqui denominada
simplesmente de CONTRATADA estando as partes sujeitas às normas da Lei 8.666 de 21 de junho
de 1993, e subseqüentes alterações, obedecidas as condições estabelecidas na licitação realizada na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2016, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO:
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de arbitragem, conforme segue:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
Constituem direito das artes, a Contratante em receber o objeto deste contrato em perfeitas
condições de uso e qualidade e da Contratada receber o valor ora pactuado.
Parágrafo Primeiro – Constituem responsabilidades da Contratada:
a)
A CONTRATADA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles
trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.
b)
A CONTRATADA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da
unidade requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra
finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.
c)
A CONTRATADA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a
manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu à
celebração do presente contrato.
d)
Disponibilizar ao CONTRATANTE um atendimento diferenciado através de
consultoria especializada e central de atendimento, 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e
quatro) horas por dia, incluindo a disponibilização de central de atendimento estilo call center
com atendimento personalizado específico a grandes contas;
e)
Providenciar, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, os serviços referentes à
troca de serial, bloqueio e permuta de número, sem qualquer ônus extra para o
CONTRATANTE;
f)
Providenciar e dispor, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, aparelhos com
roaming internacional, devendo ainda repassar a listagem com todos os países que possuem

acordo para roaming internacional, com cobrança em moeda nacional (R$), em faturas
vinculadas ao respectivo número de linha abonadora do CONTRATANTE;
g)
Possibilitar ao CONTRATANTE na condição de assinante viajante, receber a
prestação do serviço SMP em redes de outras operadoras de serviço, sujeitando-se nesta
hipótese às condições técnicas e operacionais por elas estabelecidas, de acordo com a
legislação vigente;
h)
Permitir que o serviço de “roaming” nacional ocorra de forma automática, sem a
necessidade de habilitação de outro equipamento ou a intervenção do usuário, em todo o
território nacional;
i)
Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar defeito desde que não
constatado uso indevido do equipamento. Durante o período em que o aparelho originalmente
fornecido estiver em reparo, deverá ser fornecido outro aparelho com o mesmo número de
acesso, transferindo imediatamente a agenda respectiva para o novo aparelho, de forma a não
gerar interrupção do serviço, sem que isso acarrete qualquer ônus extra para o
CONTRATANTE;
j)
Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal,
estadual ou municipal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as
obrigações estabelecidas por regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações –
ANATEL;
k)
Implantar de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços de modo a obter
uma operação correta e eficaz;
l)
Manter em funcionamento contínuo todos os acessos móveis celulares. O bloqueio
dos terminais somente poderá ser executado por solicitação de representante credenciado pelo
CONTRATANTE;
m)
Fornecer mensalmente ao CONTRATANTE faturas com detalhamento individual de
cada linha contendo todas as despesas realizadas bem como os demonstrativos dos descontos
pertinentes previstos no Contrato, cobrando os serviços efetivamente utilizados;
n)
Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e
prestar todos os esclarecimentos julgados necessários;
o)
Não veicular em nenhuma hipótese, publicidade ou qualquer outra informação acerca
da prestação dos serviços do Contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE;
p)
Credenciar por escrito, junto ao CONTRATANTE, um preposto com poderes de
decisão para representar a empresa, principalmente no tocante à eficiência e agilidade na
execução dos serviços objeto da contratação;
q)
Manter serviço de antifraude, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por
semana, assumindo inteira responsabilidade por clonagens e interceptações de chamadas
telefônicas que por ventura venham a ser identificadas nas linhas homologadas. No caso de
clonagem, providenciar imediatamente a substituição do aparelho por outro equivalente, de
forma que não haja interrupção dos serviços, devendo permanecer o mesmo número do
aparelho substituído;

r)
Disponibilizar os serviços de Chamada em Espera, Siga-me, (desvio de chamada),
Consulta, Conferência, Identificação de Assinante Chamador, SMS (Short Message Service)
bidirecional, Transferência de agenda entre aparelhos (em caso de troca de aparelho), ícones
de serviços como Correio de Voz e SMS;
s)
Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita
fiscalização, atendendo as reclamações formuladas;
t)
Providenciar a troca dos aparelhos em uso, quando da prorrogação do contrato, por
outros tecnologicamente atualizados, devendo permanecer o mesmo número, inclusive com a
transferência imediata da agenda, sem ônus para o CONTRATANTE, no prazo máximo de 30
(trinta) dias contados da data de assinatura do Termo Aditivo;
u)
Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de serial, permuta de
número, entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço eventualmente solicitado,
através do gestor nomeado pelo CONTRATANTE;
v) empresa adjudicada deverá possuir (obrigatoriamente), cobertura no Município de
Renascença.
Parágrafo Segundo – Constituem responsabilidades da Contratante:
a)
Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA,
b)
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento da contratação.
c)
Assegurar o acesso do pessoal autorizado pela CONTRATADA, devidamente
identificados, aos locais onde devam efetuar a entrega dos materiais, tomando todas as
providências necessárias;
d)
Nomear um gestor que será o responsável pela fiscalização e acompanhamento dos
serviços;
e)
Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao bom desenvolvimento das
atividades;
f)
Efetuar os pagamentos à CONTRATADA após o cumprimento das formalidades
legais;
g)
Atestar a prestação dos serviços;
h)
Assegurar-se da boa prestação e do bom desempenho dos serviços;
i)
Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados
no mercado pelas demais operadoras, de forma a garantir que continuem sendo os mais
vantajosos para o CONTRATANTE;
j)
Controlar as ligações realizadas e documentar as ocorrências havidas;
k)
Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, inclusive quanto a não
interrupção dos serviços prestados;
l)
Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor das tarifas vigentes
na data da emissão das contas telefônicas;

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO:
A CONTRATANTE compromete-se a pagar ao CONTRATADO a importância de R$ ____.
O presente contrato poderá ser aditivado em 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial,
conforme artigo 65 § 1º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO:
4.1. A Prefeitura Municipal de Renascença se compromete a efetuar o pagamento, na tesouraria
municipal ou através depósito bancário, até o 20º (vigésimo) dia subseqüente aos serviços
prestados, comprovada a adequação com o disposto no edital, mediante recebimento da nota fiscal,
através de depósito em conta bancária da empresa vencedora.
4.1.1 – A Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser emitida em nome da:
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA
CNPJ nº 76.205.681/0001-96
Rua Getulio Vargas, nº 901
Renascença – PR
CEP: 85.610-000
4.2. Após emissão da Nota Fiscal a empresa devera passar cópia do mesmo na data de emissão
no seguinte endereço eletrônico almoxarifado@renascenca.pr.gov.br.
4.3. A fatura deverá ser apresentada devidamente identificada o número da licitação e do
Contrato de Prestação de Serviços.
4.4. A nota fiscal deverá estar acompanhada das certidões negativas da FAZENDA
FEDERAL e do FGTS, devidamente válidas, para que seja efetuado o pagamento, sendo que é
de responsabilidade do fornecedor, manter durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas na licitação
(regularidade fiscal).
CLAUSULA QUINTA – REAJUSTE:
O preço pelo qual será contratado o objeto ora contratado poderá ser reajustado, após decorridos um
ano de contrato, tendo por base de reajuste o índice de reajuste do Índice da Anatel - IGP-DI (Índice
Geral de Preços – Disponibilidade Interna), com base na seguinte fórmula:
I1
PR = PB.(------)
I0
PR = Preço reajustado;
PB = Preço básico, correspondente ao mês da abertura da proposta;
I1 = Índice Econômico correspondente ao 12º mês após o mês da entrega da proposta ou de
sua última renovação ;
I0 = Índice Econômico correspondente ao mês da entrega da proposta.
Obs.: considerar até a 3ª (terceira) casa após a vírgula, nos termos da Lei.

CLAUSULA SEXTA – PRAZO:
O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do
instrumento contratual, podendo o prazo ser prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei 8666/93,
caso necessário.
CLAUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO:
Fica expresso que a fiscalização da execução deste Contrato será exercida pela Secretaria de
Educação do MUNICÍPIO.
§ 1º) - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o MUNICÍPIO ou
terceiros, todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização a
qualquer hora, por pessoas devidamente credenciadas pela PREFEITURA.
§ 2º) - A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas
reclamações se obrigam a atender pronta e irrestritamente.
§ 3º) - A ação fiscalizadora será exercida de modo sistemático e permanente, de maneira a fazer
cumprir, rigorosamente, as condições, qualidades e especificações previstas no Contrato e seus
anexos, que a CONTRATADA declara conhecer nos seus expressos termos.
CLÁUSULA OITAVA – MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
8.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas
neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das
sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:
8.1.1. Advertência;
8.1.2. Multa, nos seguintes termos:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado,
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida.
b) Até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega;
c) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecução total da
obrigação assumida, bem como na hipótese de rescisão do contrato prevista no inc. I do
art. 79 da Lei Federal nº. 8.666/93;
8.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo
de até 02 (dois) anos;
8.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
8.2. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia
do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.
8.3. A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança
administrativa ou judicial.

CLÁUSULA NONA – SUSPENSÃO DE PAGAMENTO:
O MUNICÍPIO suspenderá o pagamento de qualquer quantia devida à CONTRATADA,
sempre que ocorrer circunstância que coloque em risco a realização dos objetivos do presente
contrato e bem assim no caso da CONTRATADA se recusar ou dificultar à PREFEITURA a livre
fiscalização dos serviços, na forma prevista na Cláusula Décima, ou ainda no caso de paralisação
dos mesmos.
CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO:
10.1 O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art.
78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.
10.2 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento do
exercício de 2016 e terão a seguinte classificação orçamentária.
.......................................
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS:
Ao presente contrato se aplica as seguintes disposições gerais.
a) Nenhum serviço fora das especificações deste Contrato poderá ser realizado, ainda que em
caráter extraordinário, sem a prévia e expressa concordância do MUNICÍPIO.
b) A CONTRATADA, não poderá, de forma alguma, sub-empreitar os serviços objeto deste
contrato a outras empresas ou terceiros, devendo a execução dos mesmos ser realizada pela
Contratada.
c) A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações
decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza indenizatória, trabalhista, previdenciária,
comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade do MUNICÍPIO relativamente a esses encargos,
inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SUCESSÃO E FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de Marmeleiro, estado do Paraná para dirimir dúvidas ou questões
oriundas do presente Contrato. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente
instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os
fins de direito.
Renascença, ...... de .................. de 2016.
______________________________________
Prefeito Municipal
______________________________________
Contratada
Testemunhas:
________________________

________________________

ANEXO III – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO
1. A documentação referente à habilitação deverá conter o seguinte:
1.1. Para comprovação da habilitação jurídica:
1.1.1 – ato constitutivo, estatuto ou contrato social com a última alteração ou
consolidado, em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, no
caso de sociedades por ações ou entidades (associações, ONG’s, etc) acompanhado
dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores, caso não seja
entregue por ocasião de credenciamento;
1.1.2 – registro comercial ou requerimento de empresário, para empresa individual.
OBS.: Caso a empresa já tenha apresentado os documentos referidos acima em
momento anterior, será dispensada nova apresentação na habilitação jurídica.
1.2. Para comprovação da regularidade fiscal:
A documentação relativa á Regularidade Fiscal consistirá, em:
1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ),
expedido a menos de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitação;
1.2.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de
Tributos e Contribuições Municipais) do domicilio ou sede do proponente, ou outras
equivalentes na forma da Lei;
1.2.3 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS, em vigência, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei, a ser emitida pela Caixa Econômica Federal – CEF.
1.2.4 - 1.2.4 - Certidão Conjunta de Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa
da União, na forma da lei;
1.2.5 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
licitante, na forma da lei.
1.2.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida a menos de
180(cento e oitenta dias).
1.3. Para comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a)

No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica
de direito público ou privado, que comprovem a prestação de serviços compatível ao
objeto desta licitação, em papel timbrado, assinados pelo responsável e com firma
reconhecida em cartório.

1.4. Declarações:

1.4.1 – Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou
municipal, conforme Anexo V;
1.4.2 – Não há superveniência de fato impeditivo para a habilitação da proponente,
sob as penas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do
Anexo VII;
1.4.3 – A empresa esta de situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que
se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição
Federal, formalizada nos termos do modelo VIII deste Edital, em cumprimento ao
Decreto nº 42.911, de 06 de março de 1998.
1.5 – Disposições Gerais referentes aos documentos:
1.5.1 – Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 02) poderão ser
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório
competente, ou cópia simples que poderá ser autenticada pela Pregoeira ou pelos membros da
Equipe de Apoio no decorrer da sessão desde que o original esteja na posse do representante
credenciado, ou ainda por meio de publicação em órgão oficial expedidos via Internet.
1.5.2 – Será considerado prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de emissão
para as certidões nas quais não constar à data de vencimento.
1.5.3 – Caso a proponente apresente certidões emitidas via Internet a aceitação das mesmas
ficará condicionada a consulta pelo mesmo sistema.
1.5.4 – A falta de qualquer documento exigido no presente Edital, implicará na inabilitação
do Licitante, não sendo concedido em nenhuma hipótese, prazo para apresentação de documento(s)
faltante(s).
1.5.5 – A apresentação de documentos em desacordo com o exigido no presente edital,
implicara na inabilitação do licitante.

ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº (XX/2016 - PMR)

(Nome da Empresa), neste ato representada por seu sócio-gerente/presidente/diretor
........................... credencia o Sr(a) ............................................, conferindo-lhe todos os poderes
gerais necessários à prática de quaisquer atos relacionados com o Pregão Presencial nº XX/2016 –
PMR, especialmente os de rubricar toda a documentação e as propostas, emitir declarações,
apresentar reclamações, impugnações ou recursos, desistir de prazos recursais, assinar atas e ofertar
lances verbais de preço na sessão.

(Local e Data)

_____________________________________
Assinatura do representante legal da licitante
_____________________________________
Nome do representante legal da licitante

ANEXO V – DECLARAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº (XX/2016 - PMR)

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento
licitatório, Pregão Presencial nº 007/2016, instaurada por esta Prefeitura Municipal, que não
fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas
esferas.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_________________, em_____de_____________2016.

Assinatura e identificação do representante
legal da empresa proponente

Nome da empresa proponente
Número do CNPJ
Endereço completo

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº (XX/2016 - PMR)

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da
Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.
(Local e Data)

______________________________________________
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o número do CNPJ.

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº (XX/2016 - PMR)

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da
Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

______________________________________________
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o número do CNPJ.

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

PREGÃO PRESENCIAL Nº (XX/2016 - PMR)

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei
Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

(Local e Data)

_______________________________________________
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.:
1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa
condição.

