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EDITAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2014 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU, Estado do Espírito Santo, através de sua Pregoeira e 
Equipe de Apoio, instituídos pela Portaria nº. 15.470/2014 DE 17/02/2014, e do Sr. Prefeito 
Municipal, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL – do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, na forma de execução indireta, em regime de 
empreitada por preço unitário, nos termos da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º 3.555/2000, 
do Decreto n.º 2.291/99, da Lei n.º 8.666/1993, com as devidas alterações, Portaria Normativa 
MPOG n.º 01, de 06/08/02, Código de Defesa do Consumidor e demais normas pertinentes, 
inclusive aquelas editadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, e ainda, de 
acordo com o processo nº 1981/2014 de 20/05/2014, mediante as condições estabelecidas 
neste edital e em seus anexos. Repetição do PP 082/2014 e PP 123/2014. 
 

Data de abertura: 31/10/2014 

Local da sessão pública: na Sala da Sessão de Pregão, sito na Avenida Conde D’eu, nº 486, Centro, 
Ibiraçu – ES, CEP: 29.670-000. 

Horário: às 09  horas 

Credenciamento: às 09 horas 

 

Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes 
referentes a este Pregão serão realizados no mesmo horário do primeiro dia útil de 
funcionamento da Prefeitura Municipal de Ibiraçu que se seguir. 

 

Integram este edital os seguintes anexos: 

 

 Anexo I – Termo de Referência; 

 Anexo II – Planilha de Formação de Preço; 

 Anexo III – Minuta de Contrato; 

 Anexo IV – Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos; 

 Anexo V – Modelo de Declaração nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da CF; 

 Anexo VI – Modelo de Declaração nos termos do inciso VII do artigo 4º da Lei 
nº10.520/02 (deverá vir fora dos envelopes). 

 Anexo VII – Modelo de Credenciamento 

 

1. OBJETO 
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1.1 O objeto da presente licitação é a contratação de empresa prestadora de Serviço Móvel 
Pessoal para a prestação de serviços de telefonia móvel, com respectivos aparelhos em 
comodato, devidamente ativados, associadas a um Plano Pós-Pago de Serviço, que possibilite o 
atendimento da Contratante em todas as localidades atendidas pela Autorizada, em sua Área de 
Prestação, com cobertura total sobre a área urbana e rural do Município de Ibiraçu, incluindo 
também a condição de visitante em todo o território nacional e com encaminhamento de 
chamadas de Longa Distância Nacional, pelo período de doze (12) meses, a contar da data da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 
sessenta (60) meses, conforme condições constantes do Edital e seus Anexos, para atender a 
Prefeitura Municipal de Ibiraçu. Repetição do PP 082/2014 e PP 123/2014. 

1.2 A Contratada deverá prestar além do Serviço de Telefonia Móvel Pessoal – SMP (VC1), 
serviços complementares como o Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (VC2e VC3), sendo 
permitido o Consórcio dos serviços de STFC. 

1.3 A Contratada fornecerá um total de 30 (trinta) acessos individuais e de 30 (trinta) aparelhos 
celulares novos em regime de COMODATO, conforme especificações do Anexo I. As 30 (trinta) 
linhas deverão falar entre si a custo zero. Sendo que 20 (vinte) linhas deverão falar 500 
(quinhentos) minutos cada, para ligações entre outros celulares e telefones fixos e 10 (dez) 
linhas deverão falar 300 (trezentos) minutos cada, para ligações entre outros celulares e 
telefones fixos. 

1.4 As marcas e modelos dos aparelhos a serem disponibilizados deverão estar indicados na 
proposta de preços, os quais não terão nenhuma vinculação com critério de julgamento.  

1.5 Os aparelhos permanecerão á disposição da Contratada por todo o período do contrato, 
sendo substituídos por outros com características no mínimo iguais, sem qualquer custo 
adicional para a Contratada, a cada 12 (doze) meses, caso ocorra a sua prorrogação.  

1.6 Os aparelhos serão entregues na Secretaria Municipal de Administração, conforme 
solicitação oriunda do processo nº 1981/2014 de 20/05/2014. 

 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÕES 
 

2.1. Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que detenham atividade 
pertinente e compatível com o objeto deste pregão e atendam todas as exigências, inclusive 
quanto à documentação, constantes deste Edital e de seus anexos. 

 

2.2.  Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concordata, 
concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua 
forma de constituição, nem empresas estrangeiras que não funcionem no país. Tampouco 
participarão aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar pela Prefeitura 
Municipal de Ibiraçu-ES, enquanto perdurarem os motivos da penalidade. 

 

2.3. A omissão da empresa ensejará as sanções legais aplicáveis. 
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2.4. A falta de credenciamento implicará na renúncia por parte do licitante ao direito de 
apresentar lances durante a sessão e de praticar os demais atos inerentes ao certame, inclusive 
na manifestação de interposição de recursos.  

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 CREDENCIAMENTO 
 

3.1.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 

a) - tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social consolidado,  ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos 
seus poderes para exercerem direitos e assumirem obrigações em decorrência de tal 
investidura; 

 
b) - tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, sendo esta 
última, com firma reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, 
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na 
alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

 
Obs.: O instrumento de credenciamento (Anexo VII) bem como o Ato Constitutivo da Empresa 
(documento hábil para comprovação de outorga de poderes e da condição de dirigente da 
empresa) deverá ser entregues no horário estipulado no preâmbulo deste edital 
(credenciamento), fora do envelope, em mãos, ao Pregoeiro Oficial. 

 
C) O Instrumento de credenciamento (Anexo VII) deverá  conter: assinatura do representante legal, 
com a devida prova de reconhecimento de firma. 
 
3.1.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 

 
3.1.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, sendo que cada um deles 
poderá representar apenas uma credenciada. 

 
3.1.4. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

 
3.1.5. Além dos envelopes contendo a proposta e documentação para habilitação, os 
interessados ou seus representantes apresentarão em mãos ao Pregoeiro da Prefeitura 
Municipal de Ibiraçu, DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE A LICITANTE CUMPRE 
PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, conforme Anexo VI 
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Obs.: Esta Declaração deverá ser impressa em papel timbrado (somente para pessoa jurídica) da 
licitante e entregue em mãos a Senhora Pregoeira no ato do credenciamento. 

 
3.1.6. As empresas que não se fizerem representar deverão enviar a referida declaração, em 
envelope separado e devidamente assinada pelo sócio ou procurador da empresa, observando as 
situações descritas abaixo: 

 
a) - tratando-se de representante legal, o Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento 
de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato 
constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumirem obrigações em decorrência de tal 
investidura;  

 
b) - tratando-se de procurador, a Procuração por Instrumento Público ou Particular, sendo esta 
última, com firma reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, 
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na 
alínea "a" supra, que comprove os poderes do mandante para a outorga.  

 

4. DA PROPOSTA E SUA FORMA DE APRESENTAÇÃO 

 

4.1. As licitantes deverão apresentar suas propostas em uma via, datilografada ou impressa por 
qualquer processo eletrônico, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas 
folhas devem estar rubricadas, numeradas e a última assinada pelo representante legal da 
empresa, devendo dela constar: 

a) a indicação do nome da empresa (razão social), nº. do CNPJ/MF, endereço, número da conta 
bancária, agência e nome do banco; 

b) a especificação dos serviços a serem prestados, observadas as especificações básicas 
indicadas no Anexo I; 

c) os preços das ligações telefônicas constantes do Plano Básico de Serviços na forma do 
solicitado na Planilha de Formação de Preços de que trata o Anexo II; 

d) as planilhas constantes do Anexo II, indicando o valor por minuto de conversação, expressos 
em reais; 

d.1) a planilha de Formação de Preços deverá estar preenchida com as tarifas constantes do seu 
Plano Básico de Serviços em vigor. 

e) Indicação de que os preços propostos não são superiores aos constantes do Plano Básico de 
Serviço da proponente, devidamente aprovado pela Agência Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL; entendido que a não indicação implica em declaração de concordância. 

 

4.2. A Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES poderá solicitar à Empresa vencedora, durante a 
vigência do contrato, a revisão dos preços ofertados, quando mostrar-se desvantajoso à 
Administração; 
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4.3. Nos valores das tarifas já deverão estar incluídas todas as despesas com salários, encargos 
sociais, fiscais e comerciais, bem ainda, quaisquer outras relativas aos serviços de telefonia, 
exceto os impostos e as taxas, quando aplicáveis, cujas alíquotas deverão estar informadas 
separadamente; 

 

4.4. Somente serão aceitos preços de ligações telefônicas cotados em moeda nacional, ou seja, em 
Real (R$); 

 

4.5. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante 
legal presente na sessão de abertura do envelope de Proposta e com poderes para esse fim. 

 

4.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 
relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos 
originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações 
essas que serão avaliadas pela Pregoeira. 

 

4.7. Caso o prazo estabelecido para validade da proposta não seja indicado na proposta, será 
considerado aceito pela licitante o prazo estabelecido neste edital para efeitos de julgamento. 

 

4.8. Fica reservado a Prefeitura Municipal de Ibiraçu-ES o direito de verificar, sempre que julgar 
necessário, se os preços praticados pela licitante vencedora estão compatíveis com os de 
mercado. 

 

4.9. A simples participação neste certame implica em: 

a) aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão; 

b) que, o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data 
estipulada para sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta; 

c) que, no caso de omissão na proposta, considerar-se-á que as suas especificações 
serão as que constam do Anexo I; 

d) que a empresa vencedora deverá apresentar proposta atualizada obedecendo a 
proporcionalidade dos descontos oferecidos no lance final. 

4.10. Todos os documentos que integram a proposta da licitante deverão estar embalados em 
envelope lacrado, não transparente e denominado:  

 

 À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 
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PREGÃO PRESENCIAL  N.º 132/2014 

(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE) 
(N.º DO CNPJ) 
Email da licitante 
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

 
5. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 

5.1. A habilitação far-se-á com a verificação de que a licitante está em situação regular perante a 
Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal a Seguridade Social, o Fundo de 
Garantia do tempo de Serviço – FGTS, Receita Federal e a de Débitos Trabalhistas, devendo 
apresentar a seguinte documentação: 

 

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa da SRF e Certidão 
Negativa da Dívida Ativa – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conjunta); 

b) Prova de regularidade (Certidão) com a Seguridade Social – INSS; 
c) Prova de regularidade (CRF) com o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço); 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual – Estado do Espírito Santo; 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual – sede da licitante; 
f) Prova de regularidade (Certidão) com a Fazenda Municipal da Sede da Licitante; 
g) Inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 
h) Certidão Negativa de Falência e Concordata, com data de expedição de até 30 (trinta) 

dias da data de abertura das propostas. 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) do domicílio ou sede da proponente, 

pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto 
licitado, com validade na data de realização da licitação. 

 

5.2. Não serão aceitos protocolos referentes à solicitação feita às repartições competentes, 
quanto aos documentos mencionados neste capítulo, nem cópias ilegíveis, mesmo autenticadas. 

 

5.3. A Comissão verificará, ainda, quanto à habilitação da licitante: 

 

a) Declaração expressa de que não existe na sua empresa trabalhadores nas situações previstas 
no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, conforme ANEXO V; 

 

5.4 Todos os documentos necessários à habilitação deverão estar embalados em envelope 
lacrado, não transparente, denominado: 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 132/2014 

(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE) 
(N.º DO CNPJ) 
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ENVELOPE N° 2 – DOCUMENTAÇÃO 

6. DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

 

6.1. No dia, hora e local designados neste Edital, a Pregoeira receberá, em envelopes distintos e 
devidamente lacrados, os documentos exigidos para proposta e habilitação. Os envelopes 
deverão indicar o número desta licitação e conter, respectivamente, as indicações "PROPOSTA" 
ou "DOCUMENTAÇÃO" conforme o caso. 

 

6.2. As licitantes apresentarão declaração, que deverá vir fora dos envelopes, dando ciência de 
que cumprem plenamente os requisitos da habilitação, conforme ANEXO IV. 

 

6.3. Após o credenciamento, a Pregoeira passará à abertura dos envelopes de propostas com a 
finalidade de verificar se estão em conformidade com as exigências estabelecidas neste Edital, 
desclassificando aquelas que se encontrarem em desconformidade ou incompatíveis. 

 

6.4. Após a análise das propostas pela Pregoeira, os participantes presentes na sessão, através de 
seus representantes, darão visto nas propostas apresentadas. 

 

6.5. A Pregoeira classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 
relativamente à de menor preço. 

 

6.6. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no item 
anterior, a pregoeira classificará as 03 (três) melhores, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos. 

 

6.9. Havendo duas ou mais propostas empatadas, será realizado sorteio em ato público para fins 
de ordenação dos lances verbais. 

 

6.8. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser 
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, pelos proponentes 
classificados, a partir do autor da proposta classificada de maior preço. 

 

6.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
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6.10. Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço e o valor estimado para a contratação. Ocorrendo empate entre duas ou mais 
empresas com menor preço, será realizado sorteio. 

 

6.11. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, exceto o percentual de desconto permitido, que poderá ser igual a 
zero. 

 

6.12. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 
às penalidades constantes deste Edital. 

 

6.13. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a pregoeira examinará 
a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito. 

 

6.14. No caso de divergências entre os valores unitário e total, e por extenso e em algarismos, 
informados pela licitante, prevalecerá sempre os primeiros. 

 

6.15. No julgamento das propostas será adotado o critério de Menor Preço GLOBAL, desde 
que atenda às especificações deste Edital. 

 

6.16. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá a 
Pregoeira decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade. 

 

6.17. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a 
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor. 

 

6.18. Nas situações previstas nos itens 6.13 e 6.19, a Pregoeira poderá negociar diretamente com 
o proponente para que seja obtido preço melhor. 

 

6.19. A sessão do Pregão poderá ser suspensa, a critério da pregoeira e equipe de apoio, em 
virtude do transcurso de seu tempo ou para a realização de diligência para esclarecimento. 
Nestes casos, as licitantes presentes ficam automaticamente convocadas para participar da 
continuidade da Sessão, conforme deliberação em ata. 

 

6.20. Observando-se o item anterior, a Sessão do pregão poderá ser prolongada pelo período 
necessário e suficiente ao perfeito andamento dos trabalhos. 
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6.21. As propostas e os documentos de habilitação ficarão em poder da pregoeira em caso de 
suspensão da Sessão. 

 

6.22. Após a oferta de lances será aberto o envelope de habilitação da licitante declarada 
vencedora. 

 

6.23. Verificada a regularidade da documentação a que se refere este Edital, a Pregoeira 
adjudicará o objeto da licitação a empresa vencedora. 

 

6.24. Da sessão será lavrada ata circunstanciada que mencionará todas as licitantes, as propostas 
apresentadas, os recursos a serem interpostos e as demais ocorrências que interessarem, 
devendo a ata ser assinada pelos membros da Equipe de Apoio e por todas as licitantes 
presentes. 

 

6.25. A Pregoeira manterá em seu poder as propostas e os documentos de habilitação das 
licitantes, inclusive os envelopes de habilitação não abertos, devidamente rubricados e lacrados. 
Transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou após a desistência expressa em interpor 
recurso, ou após o julgamento dos recursos interpostos, ou após a conclusão do processo 
licitatório com a assinatura do pertinente contrato, os envelopes de habilitação lacrados poderão 
ser retirados no prazo de 10 (dez) dias, após o que serão eliminados. 

 

6. 26. Para fins de julgamento das propostas deverão ser considerados os preços apresentados 
na Planilha de Formação de Preços constante do Anexo II. 

 

6.27. O preço global por item será o somatório dos valores dos minutos expressos na tabela da 
Planilha de Formação de Preços constante do Anexo II. 

 

6.28. Visando orientar sua decisão, a comissão poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes 
ou não ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Ibiraçu-ES. 

 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá por conta da presente dotação 
orçamentária, constante no vigente Orçamento da Prefeitura Municipal de Ibiraçu-ES,  e nos 
próximos exercícios, à conta da Dotação Orçamentária prevista para atender despesas da mesma 
natureza. 

 

050001.0412200022.018- manutenção dos serviços administrativos da SEMARH 

3390300000- outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 
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Ficha: 000111 

Fonte de recursos: ordinários (próprios) 

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; 

 

8. DO CONTRATO 

 

8.1. Autorizada que seja realizada a contratação, será celebrado Contrato com a licitante 
vencedora, nos termos da minuta constante do Anexo III, deste Edital. 

 

8.2. Farão parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela licitante 
vencedora que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrição. 

 

8.3. Como condição para celebrar o contrato, a licitante vencedora deverá manter as condições 
de habilitação exigidas na licitação. 

 

8.4. O contrato a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Ibiraçu-ES e a licitante vencedora 
terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data prevista no contrato, com eficácia legal após a 
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e Jornal de Grande 
Circulação, tendo início e vencimento em dias de expediente, devendo excluir o primeiro e 
incluir o último. 

 

8.5. O contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, observado o limite legal 
máximo permitido de 60 (sessenta) meses. 

8.6. As tarifas inicialmente pactuadas para a prestação dos serviços somente poderão ser 
alteradas segundo os mesmos índices de atualização discriminados e aprovados pelo Governo 
Federal, adotados pela Contratada, transcorrido o lapso de tempo de 12 (doze) meses da data do 
orçamento, conforme parágrafo primeiro do art.3º da Lei n.º 10.192/01. Considera-se como data 
do orçamento, termo inicial do prazo, para cômputo do anuênio, a data base estipulada pela 
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL – para atualização das tarifas nos contratos de 
telefonia. 

 

9. DO PAGAMENTO 
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9.1. A Prefeitura Municipal de Ibiraçu-ES efetuará o pagamento à licitante vencedora no 
vencimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente discriminada, conferida e atestada pela 
Administração, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente a da realização dos serviços, por 
meio de depósito em conta-corrente, através de ordem bancária, ou ainda, por meio de ordem 
bancária para pagamento de faturas com código de barras. 

 

9.2. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive nas Notas Fiscais/Faturas, 
serão os mesmos restituídos à CONTRATADA para as correções necessárias, não respondendo a 
Prefeitura Municipal de Ibiraçu-ES por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação 
dos pagamentos correspondentes. 

  

9.3. A consulta da regularidade da empresa será realizada previamente à contratação e antes de 
cada pagamento a ser feito à Contratada, devendo seu resultado ser impresso e juntado, 
também, aos autos do processo próprio. A consulta precedente poderá ser feita na forma do item 
5.1 do edital. 

 

9.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 

 

9.5. A Prefeitura Municipal de Ibiraçu-ES poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste 
Pregão. 

 

10. DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 

10. Uma vez decidida a contratação, a Prefeitura Municipal de Ibiraçu-ES compromete-se a: 

a) efetuar o pagamento à contratada, de acordo com o preço e condições estipulados 
na(s) proposta(s) de preços da(s) licitante(s) vencedora(s); 

b) promover, através de seu representante (gestor do contrato), o acompanhamento e a 
fiscalização do contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando, em 
registro próprio, as falhas detectadas e comunicando à licitante vencedora as 
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 
parte da mesma; 

c) notificar, por escrito, a licitante vencedora sobre toda e qualquer irregularidade 
constatada na execução do contrato; 

 

11. DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 
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11.1. Uma vez notificada de que a Prefeitura Municipal de Ibiraçu-ES efetivará a contratação, a 
licitante vencedora deverá comparecer nos 5 (cinco) dias úteis seguintes à notificação, para 
retirar a Nota de Empenho e assinar o contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas n este Edital. 

 

11.2. A licitante contratada ficará obrigada aos termos constantes neste Edital e na minuta de 
Contrato aplicada ao lote à qual foi vencedora. 

12. DAS SANÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

12.1 De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 89 da Lei nº 8.666/93 e artigo 9º 
da Lei nº 10.520/02, a licitante vencedora que descumprir as condições estabelecidas neste 
Edital, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes penalidades: 

a) Multa de mora de 1 % (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso em 
que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, até o máximo de 20 
(vinte) dias, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei 8.666/93; 

b) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:  

b.1) Advertência;  

b.2) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a juízo da Administração; 

b.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e: 

b.4) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

c) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o   certame, ensejar 
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios e, se for o caso, será descredenciado do SICAF, pelo prazo de até cinco anos, 
sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações 
legais. 

 

12.2 As multas serão descontadas de eventual valor de garantia prestada ou, se insuficiente, 
de pagamentos devidos pela Administração ou depositadas no Banco do Banestes e comprovado 
perante a Contratante, ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
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12.3 Da aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, cabe recurso, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, dirigido ao Prefeito Municipal, por 
intermédio da Secretaria de Administração, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo à autoridade superior para 
proferimento dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso. 

 

12.4 Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar a 
Administração Pública, o prazo para pedido de reconsideração será de 10 (dez) dias úteis da 
intimação do ato.  

 

12.5 Após a declaração do vencedor, a licitante interessada em recorrer deverá manifestar 
imediata e motivadamente a sua intenção, com registro em ata de sua motivação, sob pena de 
decadência, concedido o prazo de 03 (três) dias, de acordo com o inciso XVIII, do art. 4º da Lei nº 
10.520/02, sendo que tal recurso não terá efeito suspensivo. As demais licitantes ficarão desde 
logo intimadas para apresentação de contra-razões no prazo de 03 (três) dias após o decurso do 
prazo da recorrente. 

 

12.6 Os recursos serão dirigidos ao Sr. Prefeito Municipal, por intermédio da Pregoeira, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias ou, nesse prazo, encaminhá-los ao 
Sr. Prefeito, que devidamente informado, fará sua apreciação e decisão no mesmo prazo. 

 

12.9 As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração, 
poderão ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 

12.8 Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das sanções serão 
publicados resumidamente no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e jornal de grande 
circulação estadual. 

 

13. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

13.1. Qualquer pessoa poderá questionar, solicitar informações ou impugnar este Edital até 02 
(dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública de Pregão, devendo a 
Prefeitura Municipal de Ibiraçu-ES, através da Pregoeira, julgar e responder sobre a petição no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

13.2. Se acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização deste 
Pregão. 
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14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1. As empresas licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações, das 
propostas e dos documentos apresentados em qualquer época ou fase da licitação. 

 

14.2. Esta licitação poderá ser suspensa, revogada por razões de interesse público decorrente de 
interesse superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por 
ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado, a 
qualquer tempo. Poderá ainda esta licitação ter sua data de abertura dos envelopes de Proposta 
e Documentação transferida, por conveniência exclusiva da Administração da Prefeitura 
Municipal de Ibiraçu-ES. 

 

14.3. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto 
no § 1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993 e § 2º, inciso II, art. 65 da Lei n.º 9.648/98, aos quais a 
licitante vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas. 

 

14.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou apresentação de 
propostas relativas à presente licitação. 

 

14.5. O resultado desta licitação será comunicado às licitantes presentes na sessão de habilitação 
e adjudicação e publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e Jornal. 

 

14.6. Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica em 
aceitação plena das condições estipuladas neste Edital e seus anexos, decaindo o direito de 
impugnar os seus termos o licitante que, tendo-o aceito sem objeção, vier, após o julgamento 
desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que o viciem. 

 

14.9. As informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados, assim como os 
seus elementos constitutivos, poderão ser obtidos pelos interessados na Sede da Prefeitura 
Municipal de Ibiraçu-ES, ou através do telefone (27) 3257-0503 ou fax (27) 3257-0504 ou pelo 
e-mail: licitacao@ibiracu.es.gov.br 

14.8. A pregoeira manterá em seu poder os envelopes de habilitação das licitantes não 
vencedoras. Transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou após a desistência expressa 
em interpor recurso, ou após o julgamento dos recursos interpostos, os envelopes poderão ser 
retirados no prazo de 10 (dez) dias, após o que serão eliminados. 

Ibiraçu, 17 de outubro de 2014. 

Angela Mª T. Polezeli 

Pregoeira Oficial da PMI 

 

mailto:licitacao@ibiracu.es.gov.br
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
1. OBJETIVO 
 
1.1 Contratação de empresa prestadora de Serviço Móvel Pessoal para a prestação de serviços de 
telefonia móvel, com respectivos aparelhos em comodato, devidamente ativados, associadas a 
um Plano Pós-Pago de Serviço, que possibilite o atendimento da Contratante em todas as 
localidades atendidas pela Autorizada, em sua Área de Prestação, com cobertura total sobre a 
área urbana e rural do Município de Ibiraçu, incluindo também a condição de visitante em todo o 
território nacional e com encaminhamento de chamadas de Longa Distância Nacional, pelo 
período de doze (12) meses, a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado 
por iguais e sucessivos períodos, até o limite de sessenta (60) meses, conforme condições 
constantes do Edital e seus Anexos. 
 
2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
 
2.1 Fornecimento de 30 (trinta) acessos individuais que possibilite o atendimento da 
Contratante em todas as localidades atendidas pela Autorizada, em sua Área de Prestação, com 
cobertura total sobre a área urbana e rural do Município de Ibiraçu, incluindo também a 
condição de visitante em todo o território nacional e com encaminhamento de chamadas de 
Longa Distância Nacional, e fornecimento também de 30 (trinta) aparelhos celulares novos em 
regime de COMODATO, para uso da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, sendo que: 
 

2.1.1 A Contratada deverá prestar além do Serviço de Telefonia Móvel Pessoal – SMP (VC1), 
serviços complementares como o Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (VC2e VC3), sendo 
permitido o Consórcio dos serviços de STFC. 

 
2.1.2 A assinatura será de 30 (trinta) linhas móveis, para os 30 (trinta) aparelhos celulares 
digitais em regime de comodato, conforme especificado neste Edital. 
 
2.1.3  A Contratada fornecerá um total de 30 (trinta) acessos individuais e de 30 (trinta) 
aparelhos celulares novos em regime de COMODATO, conforme especificações do Anexo I. As 30 
(trinta) linhas deverão falar entre si a custo zero. Sendo que 20 (vinte) linhas deverão falar 
500 (quinhentos) minutos cada, para ligações entre outros celulares e telefones fixos e 10 
(dez) linhas deverão falar 300 (trezentos) minutos cada, para ligações entre outros celulares 
e telefones fixos. 
 
2.1.4 Os preços das ligações telefônicas a serem cotados serão aqueles constantes dos Planos 
Básicos ou Alternativos, aprovados pela ANATEL, Agência Nacional de Telecomunicações, 
conforme o Perfil do Tráfego, em horário ininterrupto; 
 
 
3. DEFINIÇÕES 



 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 
 

Avenida Conde D”Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-1788 – www.ibiracu.es.gov.br 

 

 

 

16 

 
3.1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) - entende-se como sendo o serviço de telecomunicações 
móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita a comunicação entre Estações Móveis e de 
Estações Móveis para outras estações, caracterizado por possibilitar a comunicação entre 
estações de uma mesma Área de Registro do SMP ou acesso a redes de telecomunicações de 
interesse coletivo. 
 
3.2 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - é o serviço de telecomunicações que, por 
meio da transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos 
determinados, utilizando processos de telefonia 
 
3.3 PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS – entendido como Plano de Serviço de oferta obrigatória e não 
discriminatória a todos os Usuários ou interessados; 
 
3.4 ASSINATURA - Valor fixo mensal devido pelo Usuário por ter ao seu dispor o SMP nas 
condições previstas no Plano de Serviço; 
 
3.5 HABILITAÇÃO - ativação de  Estação Móvel; 
 
3.6 PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS – entendido como Plano de Serviço de oferta obrigatória e 
 não discriminatória a todos os Usuários ou interessados; 
 
3.7 PRESTADORA - entidade que detém autorização para prestar o serviço; 
 
3.8 ROAMING - facilidade que permite a uma Estação Móvel Visitante acessar ou ser acessada elo 
Serviço de Telefonia Móvel, em um sistema visitado; 
 
3.9 VC1 M/M (Móvel/Móvel) - mesma operadora (Intragrupo): Para chamadas originadas e 
terminadas na área de registro do assinante. Chamadas entre assinantes do SMP do mesmo 
CNPJ. 
 
3.10 VC1 M/F (Móvel/Fixo): Para chamadas originadas e terminadas na área de registro do 
assinante. Chamadas destinadas a assinantes do serviço fixo 
 
3.10  VC1 M/M (Móvel/Móvel) - mesma operadora: Para chamadas originadas e terminadas na 
área de registro do assinante. Chamadas entre assinantes do SMP da mesma operadora. 
 
3.11 VC1 M/M (Móvel/Móvel) - mesma operadora: Para chamadas originadas e terminadas na 
área  de registro do assinante. Chamadas entre assinantes do SMP da mesma operadora. 
 
3.12  VC1 M/M (Móvel/Móvel) - outras operadoras: Para chamadas originadas e terminadas 
na área de registro do assinante. Chamadas entre assinantes do SMP de outras operadoras. 
 
3.13  AD1: Para chamadas originadas e terminadas na área de registro do assinante. 
 
3.14  AD2: Para chamadas originadas e terminadas fora da área de registro do assinante. 
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3.15  DSL1: Para chamadas originadas e terminadas na área de registro do assinante.  
 
3.16  DSL2: Para chamadas originadas e terminadas fora da área de registro do assinante. 
 
3.17  SERVIÇO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) - Serviço que permite o recebimento e o 
 envio de mensagens de texto a partir do próprio aparelho celular; 
 
3.18  SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET (WAP) - Serviço através do qual se pode, por meio de 
 aparelhos específicos, acessar a Internet. 
 
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
4.1 Fornecer 30 (trinta) acessos individuais que possibilite o atendimento da Contratante 
em todas as localidades atendidas pela Autorizada, em sua Área de Prestação, com cobertura 
total sobre a área urbana e rural do Município de Ibiraçu, incluindo também a condição de 
visitante em todo o território nacional e com encaminhamento de chamadas de Longa Distância 
Nacional, e fornecimento também de 30 (trinta) aparelhos celulares novos em regime de 
COMODATO que possuam atualização tecnológica compatível com os aparelhos comercializados 
na data da licitação, para uso da Prefeitura Municipal de Ibiraçu. 
 

4.2 As marcas e modelos dos aparelhos a serem disponibilizados deverão estar indicados na 
proposta de preços, os quais não terão nenhuma vinculação com critério de julgamento. Os 
aparelhos devem possuir atualização tecnológica compatível com os aparelhos comercializados 
na data da licitação e na data de cada renovação contratual, caso venha a ocorrer. 

 
4.3 Fornecer todos os acessórios necessários ao pleno funcionamento dos aparelhos móveis, 
incluindo todos os acessórios necessários ao pleno funcionamento dos aparelhos móveis (um kit 
básico contendo 01 (uma) bateria, 01 (um) carregador de bateria e 01 (um) aparelho com as 
características mínimas exigidas) e manual de usuário em português. 
 

4.4 Descrição do aparelho: fornecimento de 30 (trinta) aparelhos novos e de primeiro uso, 
pós-pago, com as seguintes especificações técnicas mínimas: 

- calendário com até 500 posições de memória; 

- agenda com no mínimo 500 posições de memória; 

- relógio e despertador; 

- troca de mensagens de texto, 

- peso máximo/com bateria: 140 g;  

- antena interna; 

- alerta vibratório; 

- Visor externo com identificação de chamadas. 
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- Display principal 480X320 pixels colorido 65 mil cores; 

- Sincronização de dados com PC (através de software próprio); 

-  USB; 

- Memória interna do aparelho 1GB; 

- Bluetooth versão 2.0 (estéreo); 

- Certificado de garantia. aprovado pela ANATEL 

 
4.4.1 As chamadas locais intra-grupo de mesma área de registro, ou seja de mesmo 
CNPJ não deverão ser cobradas 

 
4.4.2 Deverá ser disponibilizado serviço que possibilite o controle de gastos dos 
serviços de voz.  

 
4.4.3 Assegurar o repasse de todos os preços e vantagens ofertadas no mercado, 
sempre que esses forem mais vantajosos do que os ofertados no Contrato. 

 
4.3 Além dos aparelhos habilitados, a empresa vencedora deverá fornecer 01 (um) 
aparelho sobressalente, não habilitado, o qual será utilizado para uma eventual 
substituição, caso algum aparelho venha apresentar defeito, até que a substituição 
definitiva seja efetivada, conforme previsto no subitem 4.8. 

4.4 Indicar no mínimo dois modelos de aparelhos similares, dentro das especificações 
solicitadas. A definição do modelo do aparelho ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Ibiraçu-
ES. 

4.5 Manter o perfeito funcionamento dos aparelhos telefônicos em poder dos usuários; 

4.6 Manter o sigilo e a inviolabilidade dos serviços, respeitadas as hipóteses e condições 
constitucionais e legais de quebra de sigilo das Telecomunicações. 

4.7 Atender de imediato as solicitações de reparo corrigindo no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito horas), após a notificação, qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos 
serviços contratados; 

4.8 Trocar no prazo máximo de setenta e duas horas, os aparelhos que necessitarem 
substituição por aparelho novo de igual ou superior configuração; 

4.9 Garantir a suspensão e/ou interrupção dos serviços, quando solicitados; 

4.10 Fornecer mensalmente além da Nota Fiscal/Fatura para pagamento dos serviços 
contratados, os demonstrativos de utilização por linha (aparelho), no formato de planilha 
eletrônica; 

 

5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

5.1 Assegurar-se que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no 
mercado pelas operadoras e, ainda, por consumidores com perfil de tráfego semelhantes dentro 
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da mesma operadora, de forma a garantir que eles continuem os mais vantajosos para a 
Administração. 

5.2 Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados. 

5.3 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente 
designado, nos termos do art. 69, da Lei n.º 8.666/93; 

5.4 A Secretaria Municipal de Administração designará um ou mais servidores para realizar 
o acompanhamento e a fiscalização do Contrato; 

5.5 Documentar as ocorrências havidas, e controlar as ligações realizadas; 

5.6 Informar com brevidade, à contratada qualquer anormalidade constatada na prestação 
dos serviços; 

5.7 Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial 
aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato; 

5.8 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
contratada. 

 

6. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 
 
6.1 As Notas Fiscais de Serviço deverão ser entregues no endereço: Av. Conde D’eu, 486, 
centro, Ibiraçu – ES – CEP 29670-000. 
 
7. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 
 
7.1 A empresa licitante deverá apresentar proposta de preço, conforme planilhas constantes 
do Edital. 

7.1.1 Os preços apresentados deverão conter todos os impostos e encargos 
decorrentes da prestação do serviço desta contratação. 

7.1.2 Os preços apresentados deverão ser, sempre que aplicável, os constantes dos 
planos básicos aprovados pela ANATEL. 

7.1.3 Os preços contratados poderão sofrer reajustes no máximo iguais aos concedidos pela 
ANATEL, e nas datas em que forem concedidos, inclusive para os itens que não constem do plano 
básico. 
 
7.1.4 Para o reajustamento do preço, a licitante vencedora deverá protocolar no Protocolo 
Municipal, com informação do percentual e da data de incidência do reajuste, acompanhada do 
Ato da ANATEL que habilita a solicitação. 
 
7.1.5 A definição da empresa licitante vencedora será pelo Menor Preço Global. 
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ANEXO II 

Planilha de Formação de Preços 

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 

Chamadas locais: 
 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS – SMP - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL 
 

Serviço 
Quantidade 

(a) 
Unid. 

Valor 
Unitário 

(b) 

Total 
Mensal 

(c)=(a)x(b)  

% de 
Desconto 

(d) 

Valor 
Total 
(e)= 

(c)x(1-d) 

VC1    Minutos         

VC – Intragrupo   Minutos         

VC - Própria Operadora   Minutos         

VC - Outra Operadora   Minutos         

AD (1)    Evento         

AD (2)   Evento         

VC-1R   Minutos         

VC-R   Minutos         

SMS    Eventos         
Assinatura mensal para 
dados    Unidade         

Acesso a caixa Postal   Minutos         

Assinatura Mensal    Unidade         
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Habilitação    Unidade         

Total Global Mensal (f)= Σ(e):   

Total Global Anual (g) =(f)x12:   

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA SMP : R$ ____________ (_____________) 
 
Onde:  
VC1 (Valor de Comunicação Móvel-Fixo): 
Ligação para telefone fixo local (na mesma área de código do equipamento habilitado), originada 
dentro da Área de Mobilidade da Operadora Contratada. 
 
VC - Intragrupo (Valor de Comunicação Móvel-Móvel Intragrupo): 
Ligação para telefone móvel local (na mesma área de código do equipamento habilitado), 
originada dentro da Área de Mobilidade da Operadora Contratada, destinada aos equipamentos 
móveis fornecidos pela prestadora ao contrato.  
 
 
VC – Própria prestadora (Valor de Comunicação Móvel-Móvel “on-net”): 
Ligação para telefone móvel local (na mesma área de código do equipamento habilitado), 
originada dentro da Área de Mobilidade da Operadora Contratada, destinada aos equipamentos 
móveis fornecidos pela prestadora ao mercado.  
 
VC – Outra Prestadora  (Valor de Comunicação Móvel-Móvel “off-net”): 
Ligação para telefone móvel local (na mesma área de código do equipamento habilitado), 
originada dentro da Área de Mobilidade da Operadora Contratada, destinada aos equipamentos 
móveis fornecidos por outras prestadoras ao mercado.  
 
AD (1): 
Valor adicional por chamada originada enquanto na Área de mobilidade da operadora 
contratada. 
 
AD (2) - Valor adicional por chamada originada enquanto fora da Área de mobilidade da 
operadora contratada. 
 
VC-1R (Valor de Comunicação Móvel-Fixo em Roaming): 
Ligação para telefone fixo originada fora da Área de Mobilidade da operadora contratada e 
terminada em localidade com mesmo código DDD da cidade visitada.  
 
VC-R (Valor de Comunicação Móvel-Móvel em Roaming): 
Ligação para telefone móvel originada fora da Área de Mobilidade da operadora contratada e 
terminada em localidade com mesmo código DDD da cidade visitada. 
 
SMS ( Serviço de Mensagens Curtas ): 
Serviço de Valor Agregado ao SMP que permite o envio de mensagens entre estes equipamentos 
móveis. 
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Assinatura mensal para dados: 
Serviço de Valor Agregado ao SMP que permite o acesso mensal, ilimitado a internet por meio 
dos equipamentos móveis fornecidos pela operadora contratada.  
 
Assinatura mensal: 
Valor fixo mensal devido pelo Usuário por ter ao seu dispor o SMP nas condições previstas no 
Plano de Serviço ao qual, por opção, está vinculado. Conforme previsto na resolução Anatel 
316/2002 (SMP).  
 
Habilitação: 
Ativação de Estação Móvel. Procedimento que habilita uma Estação Móvel associada a um 
Código de Acesso, a operar na rede de SMP;. Conforme previsto na resolução Anatel 316/2002 
(SMP).  
 
Chamadas de Longa Distância  
 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS – STFC - SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO 
 

Serviço 
Quantidade 

(a) 
Unid. 

Valor 
Unitário 

(b) 

Total 
Mensal 

(c)=(a)x(b)  

% de 
Desconto 

(d) 

Valor 
Total 
(e)= 

(c)x(1-d) 

VC2 MM    Minutos         
VC2 MF    Minutos         
VC3 MM    Minutos         
VC3 MF    Minutos         

Total Global Mensal (f)= Σ(e):   

Total Global Anual (g) =(f)x12:   

 
 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA STFC: R$ __________ (______________) 
 
Onde:  
VC2 MM (Valor de Comunicação Móvel-Móvel de Longa distância Nacional VC2): 
Ligação de equipamentos Móveis destinadas a telefones móveis em área distinta da Área de 
Tarifação de origem, sem a conter, mas identificada por Código Nacional com primeiro dígito 
idêntico. 
 
VC2 MF (Valor de Comunicação Móvel-Fíxo de Longa distância Nacional VC2): 
Ligação de equipamentos Móveis destinadas a telefones fixos em área distinta da Área de 
Tarifação de origem, sem a conter, mas identificada por Código Nacional com primeiro dígito 
idêntico. 
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VC3 MM (Valor de Comunicação Móvel-Móvel de Longa distância Nacional VC3): 
Ligação de equipamentos Móveis destinadas a telefones móveis em área Distinta da Área de 
Tarifação de origem, sem a conter, e identificada por Código Nacional com primeiro dígito 
também distinto. 
 
VC3 MF (Valor de Comunicação Móvel-Fíxo de Longa distância Nacional VC3): 
Ligação de equipamentos Móveis destinadas a telefones fixos em área Distinta da Área de 
Tarifação de origem, sem a conter, e identificada por Código Nacional com primeiro dígito 
também distinto. 
 
DADOS DA PROPONENTE: 
Nome: .................................................................................................................................................. 

Razão social: .................................................................. CNPJ nº: ........................................................ 

Banco:............................. Agência nº: .................................. Conta nº: .............................................. 

Endereço completo: ............................................................................................................................... 

Telefones: .................................................. E-mail: ......................................................................... 

Validade da proposta (não inferior a 60 dias): ..................................................................................... 

 

Declaração: 

1 - Declaro que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento 
integral das obrigações decorrentes da licitação. 

 

2 - Declaro que aceito todas as exigências do edital e de seus anexos. 

 

Em ....... de ................................. de 2014. 

 

............................................................................ 
Assinatura da Proponente 
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ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO. 

CONTRATO Nº.       /2014 

 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
TELEFONIA MÓVEL, COM 
FORNECIMENTO DE APARELHOS 
CELULARES NOVOS EM COMODATO, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE 
IBIRAÇU - ES, E A EMPRESA 
____________________________. 

 

 

O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida 

Conde D’Eu - nº. 486 - Centro, Ibiraçu – ES, inscrito no CNPJ sob o nº. 27.165.208/0001-17, neste 

ato representado pelo Prefeito Exmº. Sr. EDUARDO MAROZZI ZANOTTI, brasileiro, solteiro, 

agricultor, inscrito no CPF sob o n° 979.396.177-53, C. I n° 951.826-ES, residente na Rua Fazenda 

da Penha, Zona Rural, Taquaraçu, Ibiraçu/ES, doravante denominado CONTRATANTE, e de 

outro lado e a empresa .............................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº ..................., com sede na Rua .................... ............ CEP ..........., representada neste ato pelo 

Sr. ..........................., brasileiro (a), (estado Civil), inscrito no CPF sob nº ............. residente na Rua 

....................................... CEP .............., doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado e a 

empresa .............................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 

..................., com sede na Rua ................................ CEP ..........., representada neste ato pelo Sr. 

..........................., brasileiro (a), (estado Civil), inscrito no CPF sob nº. ............., residente na Rua 

......................................., CEP .............., doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente 

instrumento de acordo com as Leis nº. 10.520/02 e 8.666/93 e alterações em conformidade com 

o PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 1981/2014 de 20/05/2014 da Secretaria Municipal de 

Administração e Recursos Humanos e o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 132/2014, que se regerá pelas 

cláusulas e condições seguintes: 

 

 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
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1.1 O objeto da presente licitação é a contratação de empresa prestadora de Serviço Móvel 
Pessoal para a prestação de serviços de telefonia móvel, com respectivos aparelhos em 
comodato, devidamente ativados, associadas a um Plano Pós-Pago de Serviço, que possibilite o 
atendimento da Contratante em todas as localidades atendidas pela Autorizada, em sua Área de 
Prestação, com cobertura total sobre a área urbana e rural do Município de Ibiraçu, incluindo 
também a condição de visitante em todo o território nacional e com encaminhamento de 
chamadas de Longa Distância Nacional, pelo período de doze (12) meses, a contar da data da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 
sessenta (60) meses, conforme condições constantes do Edital e seus Anexos, para atender a 
Prefeitura Municipal de Ibiraçu. 

1.2 A Contratada deverá prestar além do Serviço de Telefonia Móvel Pessoal – SMP (VC1), 
serviços complementares como o Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (VC2e VC3), sendo 
permitido o Consórcio dos serviços de STFC. 

1.3 A Contratada fornecerá um total de 30 (trinta) acessos individuais e de 30 (trinta) aparelhos 
celulares novos em regime de COMODATO, conforme especificações do Anexo I. As 30 (trinta) 
linhas deverão falar entre si a custo zero. Sendo que 20 (vinte) linhas deverão falar 500 
(quinhentos) minutos cada, para ligações entre outros celulares e telefones fixos e 10 (dez) 
linhas deverão falar 300 (trezentos) minutos cada, para ligações entre outros celulares e 
telefones fixos. 

1.4 As marcas e modelos dos aparelhos a serem disponibilizados deverão estar indicados na 
proposta de preços, os quais não terão nenhuma vinculação com critério de julgamento.  

1.5 Os aparelhos permanecerão á disposição da Contratada por todo o período do contrato, 
sendo substituídos por outros com características no mínimo iguais, sem qualquer custo 
adicional para a Contratada, a cada 12 (doze) meses, caso ocorra a sua prorrogação.  

1.6 Os aparelhos serão entregues na Secretaria Municipal de Administração e Recursos 
Humanos, conforme solicitação oriunda do processo nº. 1981/2014 de 20/05/2014. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO 

 

2.1 Os serviços a serem executados pela CONTRATADA consistem: a) No fornecimento de 30 
(trinta) acessos individuais, para aparelhos pós-pago, na localidade de Ibiraçu-ES, que possibilite 
o atendimento da Contratante em todas as localidades atendidas pela Autorizada, em sua Área 
de Prestação, com cobertura total sobre a área urbana e rural do Município de Ibiraçu, incluindo 
também a condição de visitante em todo o território nacional e com encaminhamento de 
chamadas de Longa Distância Nacional (roaming). b) Na homologação dos acessos, no total geral, 
deverá ser executada em aparelhos da CONTRATADA, conforme modelos descritos abaixo, que 
deverão ser entregues à Prefeitura, em comodato, incluindo todos os acessórios necessários ao 
pleno funcionamento dos aparelhos móveis (um kit básico contendo 01 (uma) bateria, 01 (um) 
carregador de bateria e 01 (um) aparelho com as características mínimas exigidas), conforme 
parágrafo primeiro desta cláusula. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – os aparelhos fornecidos deverão atender as seguintes características 
mínimas: a) calendário com até 500 posições de memória; b) agenda com no mínimo 500 
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posições de memória; c) relógio e despertador; d) troca de mensagem de texto, e) peso 
máximo/com bateria: 140 g; f) visor externo com identificação de chamadas; g) antena interna; 
h) alerta vibratório e i) display principal 480x320 pixels colorido 65 mil cores; j) sincronização 
de dados com PC (através de software próprio); k) USB; l) memória interna do aparelho 1 GB; m) 
Bluetooth versão 2.0 (estéreo); n) certificado de garantia, aprovado pela ANATEL.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os aparelhos móveis celulares serão fornecidos pela CONTRATADA, a 
título de empréstimo, na modalidade de comodato, que continuarão sendo de sua propriedade, 
devendo ser recolhido no caso de substituição, por qualquer que seja o motivo, observando 
ainda que não será objeto de pagamento, a título de habilitação, qualquer taxa de serviço para a 
ativação dos mesmos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

3.1 A prestação dos serviços ora contratados obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como 
às disposições do Edital do Pregão nº. 132/2014 e seus anexos, além das obrigações assumidas 
na proposta apresentada, constantes do Processo nº 1981/2014 de 20/05/2014, que, 
independente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não 
o contrariem. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE (PREFEITURA) 

 

4.1 A Prefeitura Municipal de Ibiraçu se obriga a: 

a) Cumprir e fazer cumprir o disposto nas Cláusulas deste Contrato; 
b) Efetuar com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA após o cumprimento das 

formalidades legais; 
c) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para execução dos 

serviços contratados, quando necessário; 
d) Prestar informações e esclarecimentos que forem solicitados pelos funcionários da 

CONTRATADA; 
e) Assegurar o bom desempenho e boa prestação dos serviços; 
f) Assegurar que seja garantido os preços mais vantajosos para a Administração, verificando se 

estão compatíveis com aqueles praticados no mercado pelas demais operadoras; 
g) Controlar as ligações realizadas e documentar os fatos importantes ocorridos; 
h) Fiscalizar o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA, inclusive quanto a interrupção 

dos serviços; 
i) Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor vigente das tarifas na data 

da emissão das contas telefônicas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Prefeitura, através da Secretaria de Administração, reserva-se o 
direito de exercer, quando lhe convier, da fiscalização sobre os serviços e ainda, aplicar multa ou 
rescindir o Contrato, caso a CONTRATADA desobedeça a quaisquer das Cláusulas estabelecidas 
neste instrumento contratual. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO – A Secretária Municipal de Administração será o responsável para 
fazer a fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços, devendo este fazer anotações e 
registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas 
ou defeitos observados. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1 A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente o estipulado no presente instrumento e em 
especial: 

a) Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar defeito; devendo, em caso de 
substituição, transferir a agenda telefônico do aparelho substituído através de recursos 
próprios; 

b) Reparar ou substituir o aparelho às suas expensas, se comprovado, por ambas as partes, que 
o defeito não foi ocasionado por mau uso do usuário; 

c) Disponibilizar, durante o período em que o aparelho originalmente fornecido estiver em 
reparo, outro aparelho de mesma marca e modelo ou similar, com mesmo número de acesso, 
de forma a não gerar interrupção dos serviços; 

d) Informar a necessidade de eventuais interrupções programadas dos serviços, com 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis; 

e) apresentar mensalmente a Nota Fiscal de serviços prestados conforme preços contratados 
na licitação, constando inclusive o percentual de desconto concedido; 

f) Apresentar, mensalmente o detalhamento de cada um dos acessos individualmente, 
constando relação, em ordem crescente, dos números dos acessos e seus respectivos valores; 

g) Reconhecer o(s) colaborador(es) que for(em) indicado(s) pela Prefeitura, para realizar(em) 
solicitações relativas a esta contratação, tais como habilitação, desabilitação, etc.; 

h) Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas, mantendo o serviço antifraude, 
24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de 
vigência do Contrato, salvaguardos os casos de interrupções programadas e devidamente 
autorizadas pela Prefeitura; 

i) Fornecer número telefônico para registro de reclamações sobre o funcionamento do serviço 
contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana; 

j) Garantir a realização de chamadas para o Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, Serviço 
Móvel Celular – SMC e Serviço Móvel Pessoal – SMP; 

k) Manter em funcionamento contínuo todos os acessos móveis pessoais, sendo que o bloqueio 
dos mesmos, somente poderá ser executado por solicitação da Prefeitura; 

l) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 
dos serviços, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos e contribuições, 
indenizações, vale-refeição, vale-transporte, e outras que porventura venham a ser criadas e 
exigidas pelo Governo; 

m) Responder pelos danos causados diretamente ao patrimônio da Prefeitura, ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura; 

n) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por 
seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da Prefeitura; 
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o) Possibilitar aos usuários da Prefeitura, na condição de assinante-viajante (roaming 
nacional), receber a prestação do serviço móvel pessoal em redes de outras operadoras de 
serviço, sem a necessidade de habilitação de outro equipamento, sujeitando-se, nessa 
hipótese, às condições técnicas e operacionais por elas estabelecidas, de acordo com a 
regulamentação vigente; 

p) Repassar à Prefeitura, durante o período de vigência do Contrato que vier a ser celebrado, 
todos os preços, vantagens ofertados ao mercado, pela CONTRATADA, inclusive os de 
horário reduzido, sempre que esses forem mais vantajosos do que os ofertados no Contrato. 

q) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou 
Municipal, bem, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações 
estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto aos preços praticados no 
Contrato; 

r) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

s) Implantar a supervisão permanente dos serviços, de modo adequado e de forma a obter uma 
operação correta e eficaz; 

t) Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita 
ordem; 

u) Atender de imediato as solicitações, corrigindo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, após notificação, qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos serviços 
contratados; 

v) Fornecer, quando solicitado, o demonstrativo de utilização dos serviços, conforme 
determinado pela Prefeitura; 

w) Comunicar à Prefeitura, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários; 

x) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações a 
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Contrato; 

y) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 
própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
Prefeitura; 

z) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vitimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 
acontecido em dependência da Prefeitura; 

aa) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à 
execução dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 

bb) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 
deste Contrato; 

cc) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Objeto do presente Contrato, sem prévia e 
expressa anuência da Prefeitura; 

dd) Será vedada à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou utilizar o 
Contrato para qualquer operação financeira, sem a prévia e expressa anuência da Prefeitura; 

ee) Aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do Contrato; 
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ff) Não será admitida qualquer alteração do serviço, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Administração da Prefeitura; 

gg) Sanar, sem ônus para a Prefeitura, todas as falhas que porventura venham ocorrer no 
desenvolvimento das atividades; 

hh) Atender os chamados da Prefeitura com máxima presteza; 
ii) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 

qualquer assunto de interesse da Prefeitura ou de terceiros de que tomar conhecimento em 
razão da execução do objeto deste Contrato, devendo orientar seus empregados neste 
sentido; 

jj) Comunicar à Prefeitura, por escrito, quando verificar condições inadequadas de execução de 
serviço ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação do serviço; 

kk) Apresentar quando solicitado pela Prefeitura, documentação que comprove o correto e 
tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas e fiscais 
decorrentes da execução deste Contrato; 

ll) Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto neste 
Contrato, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta 
ao serviço e demissão de empregados, que não terão, em hipótese alguma, qualquer relação 
de emprego com o Ministério Público Federal, sendo de exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA, as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhista e fiscais. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO 

 

6.1 O preço total estimado do presente Contrato é de R$____________ (___________), conforme 
planilha de formação definida na sessão pública. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

 

7.1 A Prefeitura pagará à CONTRATADA, pelos serviços prestados, de acordo com a Cláusula 
Sexta, até o 10º (décimo) dia do mês subseqüente a da realização dos serviços, mediante 
apresentação de fatura ou nota fiscal do fornecimento, devidamente atestados pelo setor 
competente. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 

 

8.1 O preço inicialmente contratado poderá ser repactuado, mediante negociação prévia entre as 
partes, observados os preços praticados no mercado e a periodicidade mínima de 12 (doze) 
meses da data do orçamento; considerando-se como data do orçamento, termo inicial do prazo, 
para cômputo do anuênio, a data base estipulada pela Agência Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL – para atualização das tarifas nos contratos de telefonia. . 

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
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9.1 O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de ___/___/2014, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, observado o limite máximo permitido de 60 
(sessenta) meses. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá por conta da presente dotação 
orçamentária, constante no vigente Orçamento da Prefeitura Municipal de Ibiraçu-ES,  e nos 
próximos exercícios, à conta da Dotação Orçamentária prevista para atender despesas da mesma 
natureza. 

050001.0412200022.018- manutenção dos serviços administrativos da SEMARH 

3390300000- outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 

Ficha: 000111 

Fonte de recursos: ordinários (próprios) 

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

11.1 Pela inadimplência total ou parcial do objeto deste Contrato, a Prefeitura poderá aplicar à 
CONTRATADA, de conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 89 da Lei 8.666/93, 
mediante publicação no Diário Oficial do Estado do ES, as seguintes penalidades, garantida 
ampla e prévia defesa em processo administrativo: 

a) Multa de mora de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso em 
que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, até o máximo de 20 (vinte) 
dias, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei 8.666/93; 

b) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar as seguintes sanções: 

b.1) Advertência por escrito; 

b.2) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a juízo da 
Administração; 

b.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

b.4) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As multas serão descontadas de eventual valor de garantia prestada 
ou, se insuficiente, de pagamentos devidos pela Administração ou depositadas no Banco do 
Brasil S/A e comprovado perante a Prefeitura, ou ainda, quando for o caso, cobradas 
judicialmente. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, 
realizar-se-á comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial 
(excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da 
punição. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Da aplicação das penas definidas nesta Cláusula, caberá a defesa 
prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação do ato, salvo no caso de declaração de 
inidoneidade, quando o citado prazo será de 10 (dez) dias da abertura de vista. 

PARÁGRAFO QUARTO – Das penalidades referidas nesta Cláusula, exceto para aquela definida 
na subalínea “b.4”, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da 
intimação do ato. 

PARÁGRAFO QUINTO – No caso de declaração de inidoneidade prevista nesta Cláusula, na 
subalínea “b.4”, caberá pedido de reconsideração ao Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) 
dias úteis a contar da intimação do ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos 
de sua aplicação. 

PARÁGRAFO SEXTO – Os recursos serão dirigidos ao Sr. Prefeito, o qual poderá reconsiderar 
sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, fazendo a sua apreciação e decisão no mesmo 
prazo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

 

12.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 99 a 80 da Lei nº. 8.666/93. Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. A rescisão do 
contrato poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
Incisos I a XII e XVII do artigo 98 da Lei 8.666/93, mediante notificação através de ofício 
entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo das 
penalidades previstas neste Contrato; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração; 

c) Judicial, nos termos da legislação. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser 
precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO 

 

13.1 Este Contrato poderá, mediante assentimento das partes, ser alterado através de Termos 
Aditivos, objetivando promover os acréscimos ou supressões que se fizerem; ou unilateralmente 
pela Administração, nos limites do parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

 

14.1 Nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei nº. 8.666/93 e artigo 20 do Decreto n.º 
3.555/00, a publicação do instrumento do contrato no Diário Oficial do Estado do ES será 
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providenciada pela Prefeitura, no prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, como 
condição indispensável para eficácia do presente instrumento de contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

 

15.1 Fica eleito o foro da Comarca de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, para dirimir as questões 
derivadas deste Contrato. E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o 
presente Contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e 
testemunhas abaixo. 

 
Ibiraçu/ES, ____ de __________ de 2014 

 
 

Eduardo Marozzi Zanotti 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 
 
 

Contratada 
 
 

Testemunhas: 
 
1 - ___________________ 
 
2 - ___________________ 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

 

 

[PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA / CARIMBO] 

Declaração que se encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a 
declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditiva da habilitação, 
conforme artigo 32, parágrafo 2º, Lei nº. 8.666/1993, como exemplificado no modelo abaixo: 
 

DECLARAÇÃO 
 

Referência: Pregão Presencial Nº. 132/2014. 
 

A empresa: .............................................................., inscrita no CNPJ sob o nº ............................................ 

sediada na ......................................................................................................................, declara, sob as penas da 

Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 

processo licitatório, na forma do Art. 9º, inciso III da Lei nº 8.666/93, assim como, não ter em 

seu quadro social parentes por matrimônio, consanguínios até 2º grau ou por adoção do 

Prefeito, Vice- Prefeito, Vereadores ou Servidores Públicos, na forma do Art. 70 § 10º da Lei 

Orgânica Municipal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
............................................................................. 

Local e data 
 
....................................................................,        RG nº. ................................................ 
(Nome e assinatura do Declarante)                                 (identidade do Declarante 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF 

 

 

 

[PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA / CARIMBO] 

 

 

A empresa __________________________________, CNPJ n.º ____________________, sediada 
____________________________ declara, em atendimento ao previsto no edital do Pregão Presencial n.º 
132/2014, que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho. 

 

 

 

_____________________, __ de ______________________ de 2014. 

 

 

__________________________________________________ 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

 

 

 

 

OBS.: Se a empresa possuir menor de 16 (dezesseis) anos, na condição de aprendiz, desde 
que maior de 14 (quatorze) anos, deverá declarar essa condição. 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI N.º 10.520/02. 

 

 

 

[PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA / CARIMBO] 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A empresa .______, CNPJ Nº ____, sediada _____________.declara, nos termos do 
artigo 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/2002 que, em atendimento ao previsto no edital do Pregão 
Presencial n.º 132/2014, cumpre plenamente os requisitos da habilitação. 

 

 

______________, ___ de ___ de 2014 

 

 

______________________________________________________ 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 
 

Avenida Conde D”Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 
CEP 29670-000 Tel (27) 3257-1788 – www.ibiracu.es.gov.br 

 

 

 

36 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2014 

ANEXO VII 

 
 MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
Ibiraçu - ES, ___ de __________ de 2014. 
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 
A/C: Pregoeira Oficial 
 
 
Assunto: Credenciamento para a participação no Pregão nº 132/2014. 
 
 
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa 

__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________  

vem pela presente, informar a V.Sªs, que o(a) Srº.(ª) _____________________________________________, 

Carteira(s) de identidade nº(s) _________________ (apresentar o original) é pessoa autorizada a 

representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em 

epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, 

requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame. 

 
 
Assinatura Identificável 
(nome do representante legal da empresa) 
 
 
 
Obs.: Deverá ser apresentado documento (estatuto ou contrato social) que comprove que o 
subscritor tem poderes para a outorga. 

 


