CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SALESÓPOLIS
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP CEP: 08970-000
Tel: (11) 4696-1333/1716/1731 Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br
Emails: cmsalesopolis@camarasalesopolis.sp.gov.br /cmsalesopolis@uol.com.br

2° RETIFICAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N° 001/2018
PROCESSO CM N°. 069/2017
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
telecomunicações nas modalidades STFC (serviço telefônico fixo comutado) linhas
analógicas, link internet – ADSL (SCM) e IP internet dedicada, nos termos das concessões
outorgadas pela agência nacional de telecomunicações – ANATEL, conforme especificações
constantes no memorial descritivo e demais anexos do edital.
DATA DA REALIZAÇÃO: 07/03/2018.
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 14 HORAS
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO:
Sede da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis localizada na Rua José
Luiz de Carvalho, 380, Centro, Salesópolis/SP, CEP: 08970-000, no telefone: (11) 46961333. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio,
designados por meio da Portaria n° 004/2018. Os envelopes contendo a proposta e os
documentos de habilitação serão recebidos pelo pregoeiro e equipe de apoio na sessão de
processamento logo após o credenciamento dos interessados.
ESCLARECIMENTOS: Sede da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis
localizada na Rua José Luiz de Carvalho, 380, Centro, Salesópolis/SP, CEP: 08970-000, no
telefone: (11) 4696-1333, site: www.camarasalesopolis.sp.gov.br.
O Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de
Salesópolis torna público que se acha aberta nesta Câmara Municipal, licitação na
modalidade PREGÃO (presencial), conforme estabelecido neste instrumento convocatório.
Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto
Municipal 3.180, de 07 de julho de 2017 e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente,
no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Integram este Edital os Anexos de I a VII.
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste
instrumento convocatório, bem como as do Anexo II - Memorial Descritivo.
A despesa total, estimada em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) anuais, sendo este
o valor global estimado, onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados:
Elemento: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.
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Não serão aceitas propostas com valores maiores que os estabelecidos como limites
no Termos de Referência para os itens que compõem o objeto desta licitação.
CONSIDERAÇÃO INICIAL
1.1. O objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas
condições, acréscimos ou supressões nos termos do artigo 65, § 1º da Lei Federal nº
8.666/93.
2. PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao
objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital.
2.2 Não será permitida a participação de empresas:
2.2.1 Estrangeiras que não funcionem no País;
2.2.2 Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.2.3 Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta
Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações;
2.2.4 Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02;
2.2.5 Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.
3. CREDENCIAMENTO
3.1 Por ocasião da fase de credenciamento, os licitantes deverão observar as seguintes
disposições:
3.1.1 – Quanto aos representantes:
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, dirigente ou assemelhado),
instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de
tal investidura;
b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento
particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem
poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e
desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento
constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”;
c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificarse exibindo documento oficial que contenha foto;
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d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que
presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de
documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de
negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor
recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de
ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço;
e) Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários;
f) Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado,
sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.
3.1.2 - Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:
Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de
qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo V deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 1
(Proposta) e nº 2 (Habilitação).
3.1.3 - Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:
Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício dos
direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser
feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VI deste Edital, e apresentada
FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).
4. FORMA DE APRESENTAÇÃO
HABILITAÇÃO

DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE

A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em
dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes
dizeres:
DENOMINAÇÃO DA EMPRESA
ENVELOPE N° 1 – PROPOSTA
PREGÃO N° 001/2018
PROCESSO CM N° ___/2017

DENOMINAÇÃO DA EMPRESA
ENVELOPE N° 2 – HABILITAÇÃO
PREGÃO N° 001/2018
PROCESSO CM N° ___/2017

5. PROPOSTA
5.1 O Anexo III deverá ser utilizado para a apresentação da Proposta, digitado, impresso
ou preenchido a mão de forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às
expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas,
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sem ofertas alternativas, datado e assinado pelo representante legal do licitante ou pelo
procurador.
5.2 Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na
apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou
solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.
5.3 Deverão estar consignados na proposta:
5.3.1 - A denominação, endereço/CEP, telefone, e-mail e CNPJ do licitante;
5.3.2 - Preço unitário, mensal e valores totais/anuais dos itens em algarismos, e preço
unitário por extenso, expressos em moeda corrente nacional, apurados à data de sua
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária,
incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete
e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com
o integral fornecimento do objeto da presente licitação:
a) O preço ofertado será fixo e irreajustável e deverá corresponder aos preços finais,
considerados benefícios tais como isenções, imunidades ou outros de qualquer
natureza;
b) Será permitida a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nos termos da
alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 (e suas alterações), que
deverá ser comprovado pela Contratada e aprovado pela Contratante.
c) Para os licitantes que fizerem lances será considerado o último valor ofertado.
Cotados.
5.3.3 - Validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data
de sua apresentação;
5.3.4 - Declaração impressa na proposta de que os serviços ofertados atendem todas as
especificações exigidas no Anexo II - Memorial Descritivo;
5.3.5 - Declaração impressa na proposta de que o preço apresentado contempla todos os
custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre
outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro;
6. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Para a habilitação todos licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno
porte, deverão apresentar a Documentação Completa, na seguinte conformidade:
6.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso:
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a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
b) Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor;
c) Decreto de autorização e Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;
d) Os documentos relacionados no subitem “a” não precisarão constar do Envelope nº 2 Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
6.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do certame;
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a
apresentação das seguintes certidões:
c1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos
de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal;
c2) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por meio da apresentação
da certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida pela Secretaria do
Estado da Fazenda do domicílio ou sede da licitante.
c3) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários,
expedida pela Secretaria Municipal de Finanças;
d) d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a
apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva
de Débito com Efeitos de Negativa;
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
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f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou
Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº
12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011;
g) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato;
g1) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação
neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
g2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Câmara, para a regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
g3) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem g.2,
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública,
retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do artigo 4º, inciso
XXIII da Lei nº 10.520/02.
6.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA
6.3.1 - Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, com data não superior a 90 (noventa) dias da data designada para
a sessão do pregão.
6.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.4.1 – Atestado de Capacidade Técnica - Prova de aptidão para o desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto
desta licitação, por meio da apresentação de ATESTADO(s) expedido(s), necessariamente
em nome do licitante, por pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual se indique
que a empresa ou já prestou, satisfatoriamente, serviços iguais ou semelhantes ao objeto
desta licitação.
6.4.2 - Declaração de que a licitante possui Contrato de Concessão ou Termo de
Autorização para a prestação dos serviços de telecomunicação licitados, outorgada pelo
poder concedente nos termos da legislação em vigor.
6.4.3 - Declaração de que a licitante encontra-se em regular situação na Agência Nacional
de Telecomunicações - ANATEL, e que, em sendo a vencedora da licitação, fornecerá cópia
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do registro naquele órgão em até 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação pelo
Pregoeiro.
6.4– DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES
a) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, de que observa o disposto no inc. XXXIII do art. 7° da
Constituição Federal, relativo à proteção ao trabalho do menor e do adolescente,
conforme modelo (Anexo VII deste Edital);
6.5 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
6.5.1 - Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de
cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que
acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros
da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;
6.5.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;
6.5.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, esta
Câmara Municipal aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente
anteriores à data de apresentação das propostas;
6.5.4 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz,
e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz;
a) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante
desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de
ambos os estabelecimentos.
6.5.5 - Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a
inabilitação do licitante;
6.5.6 - O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na internet
nos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade dos documentos obtidos por
este meio eletrônico.
7. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1 - No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se
pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame,
ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no item 3.1.
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7.2 - Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os
envelopes nº 1 e nº 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a
Documentação de Habilitação, momento em que o pregoeiro também receberá da
Secretaria da Câmara Municipal os envelopes protocolados por correio;
7.3 - O julgamento será feito pelo critério de menor preço unitário por lote, observadas
as especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital;
7.3.1- Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o valor do item ou lote por
extenso. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da
proposta.
7.4 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
7.4.1- Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste
Edital;
7.4.2- Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em proposta
ofertada pelos demais licitantes;
7.4.3- Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital.
7.5 - Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por
encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.
7.6 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
7.6.1- Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez
por cento) superiores àquela;
7.6.2- Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o
máximo de três. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas,
independentemente do número de licitantes;
7.6.3- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma verbal e seqüencial, a partir do autor da proposta de maior
preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio
no caso de empate de preços;
a) O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição
completa da ordem de lances.
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7.7 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço.
7.8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances.
7.9 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:
7.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por
cento) superiores à proposta melhor classificada;
7.9.2- A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da
fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;
a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar
nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos
lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão;
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo
estabelecido no subitem 7.9.1 será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova
proposta;
b1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem
igual valor, respeitada a ordem de classificação.
7.9.3- O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor
oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte;
7.9.4- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do
quanto disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520/02, sendo assegurado o exercício
do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e
empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no
subitem 7.9.1;
a) Não configurada a hipótese prevista neste subitem, será declarada a melhor oferta
aquela proposta originalmente vencedora da fase de lances.
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7.10- Após a fase de lances serão classificadas na ordem crescente dos valores, as
propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 7.6.1, e aquelas
selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.
7.11- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente
às penalidades legais cabíveis.
7.12 - Será considerada como mais vantajosa a oferta de menor preço por lote, proposto e
aceito.
7.13- O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
7.14- Após a negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.
7.15- Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do
Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas
neste Edital.
7.16- Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação
efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do
Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos
novos.
7.17- A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
7.18- Esta Câmara Municipal não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o
licitante será inabilitado.
7.19- Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o
licitante será habilitado e declarado vencedor.
7.20- Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às
exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de
classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma
proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada
vencedora.
7.21- Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes.
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7.22- O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas
necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas,
devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do
recebimento da convocação.
8- IMPUGNAÇÕES AO EDITAL, RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
8.1- Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão.
8.2- Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital e protocolada na
sede da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis;
8.2.1- Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será
designada nova data para a realização deste certame.
8.3- A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital,
implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.
8.4- Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na
própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua
intenção, abrindo-se então o prazo de três dias úteis que começará a correr a partir do dia
em que houver expediente neste Legislativo para a apresentação das razões, por meio de
memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar
contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
8.4.1- Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos,
devidamente fundamentados à autoridade competente;
8.4.2- O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento
resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
8.4.3- Os recursos devem ser protocolados na sede da Câmara Municipal, localizada na
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380, Centro, Salesópolis - SP, aos cuidados da
Comissão Permanente de Licitações e dirigidos ao Presidente deste Legislativo.
8.5Admite-se
impugnação
e
recursos
por
intermédio
de
e-mail
(cmsalesopolis@uol.com.br), ficando a validade do procedimento condicionada à
protocolização do original, no respectivo setor no prazo de 48 horas.
8.6- Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada
a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público,
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.
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8.7- A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública
importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à
licitante vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a
homologação.
9- CONTRATAÇÃO
9.1- A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo
de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo IV;
9.1.2- Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de
débito do adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de
Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº
1470/2011, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional,
estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Câmara Municipal verificará a situação
por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade
e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade
devidamente justificada;
a) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o
adjudicatário será notificado para, no prazo de dois dias úteis, comprovar a
situação de regularidade de que trata o subitem 9.1.2, mediante a apresentação
das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena da
contratação não se realizar;
9.1.3- Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de
regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá
comprovar, previamente à assinatura do contrato, a regularidade fiscal, no prazo de cinco
dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogável por igual
período, a critério desta Câmara Municipal, sob pena de a contratação não se realizar,
decaindo do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;
a) Não ocorrendo a regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão, em
sessão pública, os procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o
exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais
microempresas e empresas de pequeno porte, cujas propostas de preços se
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.1;
b) Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte atender aos
requisitos deste Edital, será convocada outra empresa na ordem de
classificação das ofertas, com vistas à contratação;
9.1.4- A adjudicatária deverá assinar o instrumento de contrato no prazo de cinco
dias úteis contados da data de sua convocação, podendo esse prazo ser
prorrogado uma vez por igual período a critério desta Câmara Municipal, sob pena
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de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital.
9.2- A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade
com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação,
exigidas nesta licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato,
algum documento perder a validade
10- PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO
10.1. Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados
do recebimento da Ordem de início dos serviços expedida pela Câmara Municipal.
10.2. Na hipótese de serem constatadas irregularidades não sanadas na forma de execução
dos serviços, objeto deste instrumento, o fato será reduzido a termo e encaminhado à
autoridade competente para procedimento inerente à aplicação das penalidades.
10.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Câmara poderá:
a) se disser respeito à desídia na execução dos serviços contratados, realizando os
serviços sem a observação do zelo e maestria esperados, rejeitá-lo no todo ou em
parte, determinando sua retificação ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
10.4. A Câmara rejeitará, no todo ou em parte os serviços que estiverem em desacordo com
o Edital e Contrato.
10.5. A Contratada se compromete a prestar os serviços com prioridade de atendimento
tendo em vista o interesse público.
11- FORMA DE PAGAMENTO
11.1 - O pagamento ocorrerá após a prestação do serviço mediante apresentação de Nota
Fiscal/Fatura mensal, conforme a Resolução n.º 477/2007 da ANATEL.
11.1.1 - As faturas deverão discriminar os serviços efetivamente executados e estar,
devidamente, atestadas pelo gestor do contrato.
11.2. A Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis reserva-se o direito de
recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços prestados não estiverem em
perfeitas condições de uso com as especificações apresentadas e aceitas.
11.3. A Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis poderá deduzir da
importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo
licitante nos termos deste pregão.
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11.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a
alteração de preços ou compensação financeira.
12- DAS PENALIDADES
12.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do
presente Pregão ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7 da Lei n.º 10.520/02, dos
arts. 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, além daquelas presentes no
Decreto Municipal n° 3.180/2017.
12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste pregão, a Câmara Municipal da
Estância Turística de Salesópolis poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante
vencedor as seguintes sanções:
12.2.1. Advertência;
12.2.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total dos serviços prestados, no caso
de inexecução total do objeto deste pregão, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
contado da comunicação oficial;
12.2.3. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) sob o valor dos serviços prestados
desta licitante e não entregue no caso de inexecução parcial do objeto deste pregão,
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial;
12.2.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
12.3. Aplicam-se ao licitante vencedor as sanções constantes do item anterior, em razão das
seguintes ocorrências:
12.3.1. Atraso na prestação dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;
12.3.2. Não prestação dos serviços, caracterizando-se a falta se a prestação não se efetivar
dentro do prazo estabelecido na proposta;
12.3.3. Não refazer os serviços recusados.
12.3.4. Descumprir com as obrigações estabelecidas neste edital;
12.3.5. Deixar de entregar documentação exigida para o presente certame;
12.3.6. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste pregão;
12.3.7. Não mantiver as condições da proposta, injustificadamente.
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12.4. Declaração de Inidoneidade de licitar e de contratar com a Administração Pública em
geral, garantido o direito de ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes, o licitante que:
12.4.1. Apresentar documentação falsa, exigida para o certame;
12.4.2. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
12.4.3. Comportar-se de modo inidôneo;
12.4.4. Fizer declaração falsa;
12.4.5. Cometer fraude fiscal.
12.5. Além das penalidades citadas, o licitante vencedor ficará sujeito, no que couber, as
demais penalidades previstas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
12.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e
aceito pela Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis, o licitante vencedor
ficará isento das penalidades mencionadas.
12.7. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Salesópolis e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será cominada de acordo
com a gravidade da conduta praticada, bem como, poderão ser aplicadas ao licitante
vencedor juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
12.8. Os licitantes sujeitar-se-ão, também, à imposição de multa correspondente a até 2%
(dois por cento) do valor da proposta se, por ato ou omissão de seu representante, provocar
tumulto na sessão de pregão ou retardar o procedimento licitatório, ou ainda, desistir do
lance ofertado.
12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade
e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal n.º
10.520/02.
12.10. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.
15
Pregão n°001/2018 – Processo CM n° ____/2017

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SALESÓPOLIS
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP CEP: 08970-000
Tel: (11) 4696-1333/1716/1731 Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br
Emails: cmsalesopolis@camarasalesopolis.sp.gov.br /cmsalesopolis@uol.com.br

12.11. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A
penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer
das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da
Contratante.
12.12. As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu
pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante.
12.13. Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto neste edital, implicará
decadência do direito à contratação e a Administração poderá garantida a prévia defesa,
aplicar ao licitante multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor estimado de contratação
do objeto, cominada com a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a
Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei
Federal n.º 10.520/02 (LC n.º 123, art. 43, § 2º).
12.14. O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias
úteis contados da data da intimação do interessado.
12.15. O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis
da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.
12.16. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente
descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado
judicialmente.
12.17. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, 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
informando, ainda, que o fato seja registrado no cadastro correspondente.
13 – DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DO PREGÃO
13.1. A critério da Câmara Municipal de Salesópolis, este pregão poderá:
13.1.1. Ser anulado, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante justificativa escrita e devidamente fundamentada; ou
13.1.2. Ser revogado se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público,
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta; ou
13.1.3. Ter sua data de abertura dos envelopes documentação e proposta transferida, por
conveniência exclusiva da Câmara Municipal.
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13.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste pregão:
13.2.1. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação
de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93;
14- DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
14.2- O resultado do presente certame será divulgado no DOE e no endereço eletrônico
www.camarasalesopolis.sp.gov.br
14.3- Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados
no Diário Oficial do Estado.
14.4- Após a emissão do recebimento definitivo, os envelopes contendo os documentos de
habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de quinze
dias, findo o qual serão inutilizados.
14.5- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
14.6- Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca da cidade de Salesópolis/SP.
Salesópolis, em 20 de Fevereiro de 2018.

Nilson Satolu Imamura
Presidente da Câmara Municipal
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ANEXO I – RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
(enviar pelo e-mail cmsalesopolis@uol.com.br)
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 001/2018
PROCESSO CM n° ____/2017
Denominação:
CNPJ:
Endereço:
E-mail:
Cidade:
Estado:
Telefone:

Obtivemos, através do acesso à página www.camarasalesopolis.sp.gov.br nesta data, cópia
do instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Local:

,

de

de 2018.

Nome:
Senhor Licitante,
Visando à comunicação futura entre esta Câmara Municipal e sua empresa, solicitamos a
Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Legislativo
salesopolense, pelo e-mail: cmsalesopolis@uol.com.br.
A não remessa do recibo exime a CÂMARA Municipal da Estância Turística de Salesópolis
da comunicação, por e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo
posteriormente qualquer reclamação.
Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e
ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO N° 001/2018 – CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SALESÓPOLIS
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
telecomunicações nas modalidades STFC (serviço telefônico fixo comutado) linhas
analógicas, link internet – ADSL (SCM), IP internet dedicada, nos termos das concessões
outorgadas pela agência nacional de telecomunicações – ANATEL, conforme especificações
constantes no memorial descritivo e demais anexos do edital.
O
presente
Termo
de
Referência
detalha
do objeto da presente licitação, conforme abaixo:

as

características

essenciais

LOTE 01 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC E INTERNET
LINHA TELEFÔNICA:









Fornecer linhas telefônicas analógicas nas quantidades e endereços estabelecidos
nesta proposta;
Ativar novas linhas telefônicas conforme necessidade da CONTRATANTE;
Desativar linhas telefônicas que estiverem em operação conforme necessidade da
CONTRATANTE;
Possibilidade de serviços adicionais como identificador de chamadas, busca entre
terminais, serviço de acesso a internet (banda larga) em ADSL, bloqueio de ligações
a cobrar ou DDD, DDI e celular conforme necessidade da CONTRATANTE.
Novas linhas telefônicas deverão ser instaladas no prazo máximo de 10 (dez) dias;
Devem ser tele alimentadas, a fim de garantir a comunicação mesmo na falta de
energia elétrica.
Tecnologias alternativas como FWT (Fixed Wireless Terminal) serão permitidas
somente para endereços rurais ou muito afastadas da cidade e deverão ser
submetidos à análise da CONTRATANTE.
A CONTRATADA deverá manter a mesma numeração atualmente utilizada (números
de telefone) conforme critérios da Portabilidade regulamentada pela ANATEL, para os
números relacionados nesta proposta, além de outros que tiverem sua inclusão neste
certame.

DO TRÁFEGO TELEFÔNICO
MÉTODO




Conforme especificações mínimas estabelecidas pelo órgão regulador-ANATEL;
Informar os custos de mensalidade individuais das linhas telefônicas, troncos digitais,
faixas DDR;
A tarifação das chamadas deverá ser realizada em minutos;
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As tarifas utilizadas deverão ter como base aquelas constantes do Plano básico de
serviços ou do Plano alternativo de serviços, regulamentado para o setor de
telecomunicação e informado através do preenchimento da Proposta Comercial, com
todos os impostos regulamentados e descontos concedidos a critério da Licitante;

PERFIL DE TRÁFEGO






Deverão ser considerados os volumes de chamadas indicadas nesta proposta como
referência de estimativa dos custos;
O Perfil de Tráfego e seus custos compõem-se de uma ESTIMATIVA, em minutos e
em valores, baseada nas faturas das contas telefônicas da CONTRATANTE relativa
às chamadas originadas em seu âmbito, bem como outros serviços atualmente
utilizados;
O Perfil de Tráfego servirá tão somente de subsídio para análise da proposta global
mais vantajosa e, portanto, não implica em qualquer compromisso futuro ou restrição
quantitativa de uso para a CONTRATANTE.
As quantidades de minutos mencionadas nos quadros de formação de preços são
meramente estimativas, de modo que os faturamentos deverão dar-se pelas
quantidades efetivamente consumidas e não deve ocorrer bloqueio dos serviços ou
diminuição do nível de prestação caso as quantidades estimadas na licitação sejam
ultrapassadas. No mesmo sentido, a CONTRATADA não se obriga a consumir todo o
quantitativo estimado.

DEFINIÇÕES
PGO - Plano Geral de Outorgas de Serviços de Telecomunicações aprovado pelo Decreto
Federal nº 2.534, de 2 de abril de 1998.
Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) - definido no PGO como 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;
Serviço Local - aquele destinado à comunicação entre pontos fixos determinados situados
em uma mesma área local;
Serviço de Longa Distância Intra-Regional - aquele destinado à comunicação entre
pontos fixos determinados situados em Áreas Locais distintas localizadas em uma mesma
Região definida pelo PGO;
Serviço de Longa Distância Inter-Regional (nacional) - aquele destinado à comunicação
entre pontos fixos determinados situados em Áreas Locais distintas localizadas em
diferentes Regiões dentre aquelas definidas pelo PGO;
Serviço de Longa Distância Internacional - aquele destinado à comunicação entre um
ponto fixo situado no território nacional e um outro ponto no exterior;
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Tronco de Entrada - enlace que interliga a Central Privativa de Comutação Telefônica CPCT a uma central telefônica pública utilizada para o tráfego de entrada;
Tronco de Saída - enlace que interliga a CPCT a uma central telefônica pública utilizada
para o tráfego de saída;
Código de Acesso (número do telefone) - conjunto de caracteres numéricos ou
alfanuméricos estabelecido em Plano de Numeração, que permite a identificação de
assinante, de terminal de uso público ou de serviço a ele vinculado;
Portabilidade de Código de Acesso (Portabilidade) - facilidade de rede que possibilita ao
usuário de serviço de telecomunicações manter o Código de Acesso a ele designado,
independentemente de prestadora de serviço de telecomunicações ou de área de prestação
do serviço.
LINK INTERNET BANDA LARGA - ADSL
2. Link Internet Banda larga – ADSL:
2.1 Acesso Internet banda larga nas velocidades informadas no Anexo III – Item 2, com
especificações mínimas deste item e seus subitens.
2.1.1 ACESSO:












2.2

Acesso deve ser obrigatoriamente fornecido com par-metálico;
Acesso bidirecional;
Acesso assimétrico;
Velocidade mínima de 40% da velocidade nominal;
A CONTRATANTE não terá qualquer tipo de limitação quanto a quantidade (em
bytes) e conteúdo da informação trafegada no acesso;
Fornecimento mínimo de 1 endereço IP (V4) fixo ou variável por acesso;
Vedada a utilização de rádios nas faixas de frequência de 2,4 Ghz e 5,8 Ghz, devido
a poluição do espectro de frequência e interferência.
A CONTRATADA deverá possuir Termo de Autorização para a prestação de Serviço
Comunicação Multimídia (SCM) outorgado pela ANATEL;
Deverá possuir Central de Atendimento 24 h por dia, 365 dias por ano através de um
numero 0800;
Possibilidade de utilização de provedores de conteúdo por acesso;
A contratação dos provedores de acesso é de responsabilidade do Contratante.
Deverá ser instalada no prazo máximo de 10 (dez) dias;
DO ROTEADOR:



O modem ou roteador será fornecido pela CONTRATADA com suporte para
instalação, configuração e manutenção;
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A configuração será executada para que a rede de computadores da
CONTRATANTE possua acesso a internet, com velocidade contratada full duple.
Possuir a quantidade mínima necessária de memória que atenda a velocidade e
funcionalidades deste item, em conformidade com as recomendações do fabricante;
Possuir 1 (um) porta de LAN a 10/100 Mbps que seja compatível com o padrão IEEE
802.3 ; portas deverão ser fornecidas no padrão RJ-45;
Responder por todas as normas definidas pela Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL.

DO ACESSO À INTERNET DEDICADA BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NA VELOCIDADE
DE 10 MBPS
1













1.2

Acesso deverá ser através de fibra ótica ou par-metálico;
Acesso bidirecional (trafegar nos dois sentidos);
Acesso simétrico (mesma velocidade nominal nos dois sentidos- Download e Upload);
Velocidade mínima de 96,8% da velocidade nominal;
Disponibilidade média mensal de 99,2% (SLA);
A CONTRATANTE não terá qualquer tipo de limitação quanto a quantidade (em
bytes) e conteúdo da informação trafegada no acesso;
Possuir taxa de perda de pacotes menor ou igual que 2 %;
Latência média de 220 ms (do endereço da CONTRATANTE até a central da
CONTRATADA).
Vedada a utilização de rádios nas faixas de frequência de 2.4 GHz e 5.8 GHz, devido
a poluição do espectro de frequência e interferência.
Fornecimento mínimo de 6 endereços IP (V4) por acesso;
A CONTRATADA deverá possuir Termo de Autorização para a prestação de Serviço Comunicação Multimídia (SCM) outorgado pela ANATEL;
Deverá possuir Central de Atendimento 24 h por dias, 365 dias por ano através de um
número 0800;
Início de atendimento máximo em caso de defeito de até 4 horas
Deverá ser instalada no prazo máximo de 30 (trinta) dias;
DO ROTEADOR:







O roteador será fornecido pela CONTRATADA com instalação, configuração e
gerência;
A configuração será executada para que a rede de computadores da
CONTRATANTE possua acesso à internet.
Possuir a quantidade mínima necessária de memória que atenda a velocidade e
funcionalidades deste item, em conformidade com as recomendações do fabricante;
Possuir 1 (uma) porta de LAN a 10/100 Mbps que seja compatível com o padrão IEEE
802.3; portas deverão ser fornecidas no padrão RJ-45;
Possuir protocolo de gerenciamento SNMP implementado em conformidade com a
RFC 1157 e RFC 1213, respectivamente;
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Todos os roteadores deverão ter capacidade para suportar o tráfego com banda
completamente ocupada, sem exceder a 80% de utilização de CPU e memória;
Responder por todas as normas definidas pela Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL.

1.3 DO BACKBONE







O BACKBONE deverá ser próprio e o serviço de “lastmile” deverá ser de propriedade
exclusiva da CONTRATANTE, não sendo permitida a contratação de terceiros, nem
na modalidade de consórcio;
A CONTRATADA deverá fornecer o serviço com meios próprios, desde o endereço
de instalação solicitado até a saída de BACKBONE nacional e internacional;
Saída internacional agregada maior ou igual a 5 Gbps;
Latência média: menor ou igual a 75 ms;
Perda de Pacotes: menor ou igual a 1 %;
Disponibilidade mensal: maior ou igual a 99,7%.

2. A solução de gerência da rede da CONTRATADA deverá atuar de acordo com o Nível de
Serviço (SLA), realizando o acompanhamento dos defeitos e desempenho do serviço.
3. Manter o controle da segurança física e lógica de seus ambientes operacionais,
estabelecendo as políticas de segurança a serem aplicadas aos serviços de
telecomunicações contratados.
4. Quando solicitada, a CONTRATADA deverá demonstrar para análise as configurações
dos roteadores instaladas no ambiente da CONTRATANTE.
VALORES DE REFERÊNCIA – TELEFONIA FIXA E INTERNET
LOTE
1
XXX
X








Linhas Telefônicas (LT)
DESCRIÇÃO - Linhas Analógicas
Linhas Analógicas – Assinaturas
Minuto Local - Fixo Fixo
Minuto Local - VC1 (celular)
Minuto Fixo Fixo Intra Regional
Minuto Fixo Fixo Inter Regional
Minuto Fixo Móvel VC2 (Regional)
Minuto Fixo Móvel VC3 (Nacional)
TOTAL

QUANT
.

Valor
Unitário

Valor
Mensal

Valor
Global/anual

3
300
100
50
10
10
10

Valor Por Extenso Mensal: ...........................................................................................
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Valor Por Extenso Global/anual: ...................................................................................
Valor Máximo de Referência: ........................................................................................
LOTE
2

DESCRIÇÃO – Acesso à Internet – Banda
Larga
Banda Larga - ADSL 10 MB
TOTAL

QUANT.

Valor
Unitário

Valor
Mensal

Valor
Global/anual

1

Valor Por Extenso Mensal: ...........................................................................................
Valor Por Extenso Global/anual: ...................................................................................
Valor Máximo de Referência: R$ 129,99
LOTE
3

DESCRIÇÃO – Acesso à Internet Link
Dedicado
Link Dedicado 10 MB
TOTAL

QUANT.

Valor
Unitário

Valor
Mensal

Valor
Global/anual

1

Valor Por Extenso Mensal: ...........................................................................................
Valor Por Extenso Global/anual: ...................................................................................
Valor Máximo de Referência: R$ 700,00
Não serão aceitas propostas com valores maiores que os estipulados nestes Termos
de Referência.
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ANEXO III – PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO N° 001/2018
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS
DADOS DO LICITANTE
Denominação:
Endereço:
CEP:
E-mail:

Fone:

CNPJ:

Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação
bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação da licitante neste certame.
Critério de julgamento: menor preço por lote
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
telecomunicações nas modalidades STFC (serviço telefônico fixo comutado) linhas
analógicas, link internet – ADSL (SCM), IP internet dedicada, nos termos das concessões
outorgadas pela agência nacional de telecomunicações – ANATEL, conforme especificações
constantes no memorial descritivo e demais anexos do edital.

PROPOSTA COMERCIAL
LOTE ÚNICO – TELEFONIA FIXA E INTERNET
LOTE
Linhas Telefônicas (LT)
1
XXXX DESCRIÇÃO - Linhas Analógicas








Linhas Analógicas – Assinaturas
Minuto Local - Fixo Fixo
Minuto Local - VC1 (celular)
Minuto Fixo Fixo Intra Regional
Minuto Fixo Fixo Inter Regional
Minuto Fixo Móvel VC2 (Regional)
Minuto Fixo Móvel VC3 (Nacional)
TOTAL

QUANT.

Valor
Unitário

Valor
Mensal

Valor
Global/anual

3
300
100
50
10
10
10

Valor Por Extenso Mensal: ...........................................................................................
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Valor Por Extenso Global/anual: ...................................................................................
Valor Máximo de Referência: ........................................................................................
LOTE
2

DESCRIÇÃO – Acesso à Internet – Banda
Larga
Banda Larga - ADSL 10 MB
TOTAL

QUANT.

Valor
Unitário

Valor
Mensal

Valor
Global/anual

1

Valor Por Extenso Mensal: ...........................................................................................
Valor Por Extenso Global/anual: ...................................................................................
Valor Máximo de Referência: R$ 129,99
LOTE
3

DESCRIÇÃO – Acesso à Internet Link
Dedicado
Link Dedicado 10 MB
TOTAL

QUANT.

Valor
Unitário

Valor
Mensal

Valor
Global/anual

1

Valor Por Extenso Mensal: ...........................................................................................
Valor Por Extenso Global/anual: ...................................................................................
Valor Máximo de Referência: R$ 700,00
Não serão aceitas propostas com valores maiores que os estipulados neste Termo de
Referência.
DECLARO, sob as penas da lei, que os veículos ofertados atendem todas as especificações
exigidas no Edital e no Termo de Referência – Anexo II do edital.
DECLARO que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos
sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
Salesópolis, em ____ de ________________ de 2018.
_______________________________________
Assinatura do representante legal
Nome do representante legal:
_________________________________
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ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO
PREGÃO N° 001/2018
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS
CONTRATO n°_________
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS E A
EMPRESA _____________.

CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, com sede na Rua Alferes José Luiz de
Carvalho, Nº 380, na cidade de Salesópolis, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF
Nº 46.000.451/0001-20, devidamente representada por seu Presidente, Vereador NILSON
SATOLU IMAMURA, brasileiro, casado, portador do RG nº ____________ SSP-SP inscrito
no CPF/MF sob o nº ___________ com endereço na Estrada Quinta da Fonte Nova, Poste
57, Distrito Nossa Senhora dos Remédios, Salesópolis – SP, ora denominado
CONTRATANTE e a empresa __________________________, inscrita no CNPJ sob nº
___________________, com sede na _______________________, nº ____,
______________ - __, representada na forma de seu estatuto/contrato social pelo Senhor
________________, RG nº _____________ e CPF nº _______________, na qualidade de
vencedora do Pregão nº 002/2017, nos termos das Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93,
Decreto Municipal n° 3.180/2017 e suas alterações, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, firmam o presente contrato, autorizado pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente nos autos do Processo CM nº _____/2017, com as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
telecomunicações nas modalidades STFC (serviço telefônico fixo comutado) linhas
analógicas, link internet – ADSL (SCM) e IP internet dedicada, nos termos das concessões
outorgadas pela agência nacional de telecomunicações – ANATEL, conforme especificações
constantes no memorial descritivo e demais anexos do edital.
1.2 - Considera-se parte integrante do presente instrumento os seguintes documentos: a)
Edital do Pregão nº 002/2017 e seus anexos; b) Proposta de ____de _____de 2018,
apresentada pela CONTRATADA; c) Ata da sessão do Pregão nº 001/2018.
1.3 – Descrição, quantidade e valores contratados:
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LOTE ÚNICO – TELEFONIA FIXA E INTERNET
LOTE
Linhas Telefônicas (LT)
1
XXXX DESCRIÇÃO - Linhas Analógicas








QUANT.

Linhas Analógicas – Assinaturas
Minuto Local - Fixo Fixo
Minuto Local - VC1 (celular)
Minuto Fixo Fixo Intra Regional
Minuto Fixo Fixo Inter Regional
Minuto Fixo Móvel VC2 (Regional)
Minuto Fixo Móvel VC3 (Nacional)
TOTAL

Valor
Unitário

Valor
Mensal

Valor
Global/anual

3
300
100
50
10
10
10

Valor Por Extenso Mensal: ...........................................................................................
Valor Por Extenso Global/anual: ...................................................................................
LOTE
2

DESCRIÇÃO – Acesso à Internet – Banda
Larga
Banda Larga - ADSL 10 MB
TOTAL

QUANT.

Valor
Unitário

Valor
Mensal

Valor
Global/anual

1

Valor Por Extenso Mensal: ...........................................................................................
Valor Por Extenso Global/anual: ...................................................................................
LOTE
3

DESCRIÇÃO – Acesso à Internet Link
Dedicado
Link Dedicado 10 MB
TOTAL

QUANT.

Valor
Unitário

Valor
Mensal

Valor
Global/anual

1

Valor Por Extenso Mensal: ...........................................................................................
Valor Por Extenso Global/anual: ...................................................................................
1.4 - O objeto do presente contrato poderá sofrer supressões ou acréscimos, mantidas as
condições comerciais pactuadas, mediante termo de aditamento, com base no parágrafo 1º,
do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações.
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1.5 - As quantidades de minutos mencionadas nos quadros de formação de preços são
meramente estimativas, de modo que os faturamentos deverão dar-se pelas quantidades
efetivamente consumidas e não deve ocorrer bloqueio dos serviços ou diminuição do nível
de prestação caso as quantidades estimadas na licitação sejam ultrapassadas. No mesmo
sentido, a CONTRATADA não se obriga a consumir todo o quantitativo estimado.
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA
2.1 - Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da Ordem de início dos serviços expedida pela Câmara Municipal.
2.1.1 – Para a instalação da Internet Dedicada, o prazo máximo será de 30 dias, em
conformidade com o edital e seus anexos.
2.2. O objeto deste contrato será vistoriado por um funcionário da Secretaria Administrativa,
que funcionará como fiscal do contrato, sendo feita a verificação do cumprimento das
condições estabelecidas no edital e neste contrato.
2.3. Na hipótese de serem constatadas irregularidades não sanadas na forma de execução
dos serviços, objeto deste instrumento, o fato será reduzido a termo e encaminhado à
autoridade competente para procedimento inerente à aplicação das penalidades.
2.4. A Câmara rejeitará, no todo ou em parte os serviços que estiverem em desacordo com o
Edital e Contrato.
2.5. A Contratada se compromete a prestar os serviços com prioridade de atendimento
tendo em vista o interesse público.
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR, RECURSOS E PAGAMENTO
3.1- O valor total do presente contrato é de R$__________ (__________________).
3.1.1- O valor é fixo e irreajustável e correrá por conta da Funcional Programática
Funcional Programática: 01.031.000.1020 – Legislativo - Elemento: 4.4.90.52.00 –
Equipamentos e Materiais Permanentes.
3.2- O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em até 3 (três) dias corridos,
mediante apresentação de nota fiscal/fatura.
3.3- Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou
outros necessários contenham incorreções.
3.4- A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e
encerramento em dias de expediente no CONTRATANTE.
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3.5- Os documentos de cobrança da CONTRATADA deverão ser entregues na Secretaria
Administrativa.
CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA CONTRATUAL
4.1 - O prazo de vigência inicia-se a partir da data da publicação do extrato deste contrato,
encerrando-se decorridos 12 (doze) meses de sua publicação, podendo ser renovado, desde
que respeitadas as normas legais pertinentes.
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1- Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitação;
5.2 - Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso;
5.3 - Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do contrato;
5.4 - Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal
no setor competente;
5.5 - Notificar, por escrito, a Contratada da aplicação de qualquer sanção;
5.6 - Colocar à disposição da licitante vencedora as informações e meios necessários para a
realização do objeto da presente licitação;
5.7 - Dar condições para a licitante vencedora executar o objeto do contrato de acordo com
os padrões estabelecidos;
5.8 - Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no
curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
5.9 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às
obrigações contratuais;
5.10 - Observar, para que, durante a vigência do Contrato, sejam cumpridas as obrigações
assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.11 - Supervisionar a execução do objeto contratado, fiscalizando-a;
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
6.1 - Prestar os serviços, objeto desta licitação, de acordo com as especificações contidas
neste Edital e anexos;
30
Pregão n°001/2018 – Processo CM n° ____/2017

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SALESÓPOLIS
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP CEP: 08970-000
Tel: (11) 4696-1333/1716/1731 Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br
Emails: cmsalesopolis@camarasalesopolis.sp.gov.br /cmsalesopolis@uol.com.br

6.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre
os serviços prestados;
6.3 - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;
6.4 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor contratado.
6.5 - Comunicar à Câmara, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha
interferir na prestação de serviços objetivado na presente licitação;
6.6 - Responder por danos materiais e físicos, causados por seus empregados, diretamente
à Câmara Municipal de Salesópolis ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
6.7 - Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e
comunicações formais.
CLAUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
7.1 - A execução do contrato será acompanhada, fiscalizada, recebida e atestada pela
funcionária e Diretora da Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Salesópolis, Sra.
Elisabete Marli de Souza Santos.
7.2 - O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com os
serviços executados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
7.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
conveniente.
7.4 - O licitante vencedor deverá manter preposto, aceito pela Câmara Municipal de
Salesópolis, para representá-la sempre que for necessário.
CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO E SANÇÕES
8.1- A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
Pregão ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7 da Lei n.º 10.520/02, bem como aos
arts. 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e do Decreto Municipal n°
3.180/2017.
8.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste pregão, a Câmara Municipal de
Salesópolis, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante vencedor as seguintes
sanções:
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8.2.1 - Advertência;
8.2.2 - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total dos serviços prestados, no caso
de inexecução total do objeto deste pregão, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
contado da comunicação oficial;
8.2.3 - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) sob o valor dos serviços prestados
desta licitante e não entregue, no caso de inexecução parcial do objeto deste pregão
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial;
8.2.4 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Câmara Municipal de Salesópolis, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
8.3 - Aplicam-se ao licitante vencedor as sanções constantes do item anterior, em razão das
seguintes ocorrências:
8.3.1. Atraso na prestação dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;
8.3.2. Não prestação dos serviços, caracterizando-se a falta se a prestação não se efetivar
dentro do prazo estabelecido na proposta; e
8.3.3. Não refazer os serviços recusados.
8.3.4. Descumprir com as obrigações estabelecidas neste edital;
8.3.5. Deixar de entregar documentação exigida para o presente certame;
8.3.6. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste pregão;
8.3.7. Não mantiver as condições da proposta, injustificadamente.
8.4. Declaração de Inidoneidade de licitar e de contratar com a Administração Pública em
geral, garantido o direito de ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes, o licitante que:
8.4.1. Apresentar documentação falsa, exigida para o certame;
8.4.2. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
8.4.3. Comportar-se de modo inidôneo;
8.4.4. Fizer declaração falsa;
8.4.5. Cometer fraude fiscal.
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8.5. Além das penalidades citadas, o licitante vencedor ficará sujeito, no que couber, as
demais penalidades previstas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
8.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito
pela Câmara Municipal de Salesópolis, o licitante vencedor ficará isento das penalidades
mencionadas.
8.7. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Salesópolis e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será cominada de acordo
com a gravidade da conduta praticada, bem como, poderão ser aplicadas ao licitante
vencedor juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
8.8. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.
8.9 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A
penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer
das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da
Contratante.
8.10 - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu
pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante.
8.11 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias
úteis contados da data da intimação do interessado.
8.12 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis
da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.
8.13 - Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente
descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado
judicialmente.
8.14 - Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, 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,
informando ainda que o fato seja registrado no cadastro correspondente.
8.15 - A inexecução total ou parcial do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas na cláusula anterior e das demais consequências previstas em lei ou regulamento,
enseja a sua rescisão por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, independentemente
de notificação prévia, devendo o ato ser formalmente motivado nos autos do processo e
estando assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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8.16 - É justo motivo para a rescisão do Contrato a ocorrência das situações previstas no
artigo 78, incisos I a XVII e respectivos parágrafos da Lei n.º 8.666/93, atualizada pela Lei n.º
8.883/94, arcando, a parte que der causa à rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas em Lei ou regulamento.
8.17 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em rescindir
administrativamente este ajuste, conforme previsão do artigo 77 da Lei n.º 8.666/93,
atualizada pelas Leis n.ºs 8.883/94 e 9.648/98.
8.18 - Além de outras penalidades que possam ser cabíveis, a CONTRATANTE poderá
aplicar à CONTRATADA as penalidades previstas no artigo 87 e seguintes da Lei n.º
8.666/93, atualizada pelas Leis n.ºs 8.883/94 e 9.648/98.
CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS
9.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 (e
suas alterações), que deverá ser comprovado pela Contratada e aprovado pela Contratante.
9.1.1. O equilíbrio de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela Administração a
partir de requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de
documentação comprobatória do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir
da protocolização do requerimento e nunca de forma não retroativa.
9.1.2. No caso da telefonia fixa, os preços unitários dos itens contratados serão sujeitos a
reajuste depois de decorridos 12 (doze) meses na forma do § 1º do artigo 28 da Lei n.º
9.069/1995, mediante autorização da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL,
com reflexo no valor financeiro definido para o contrato, observando-se o disposto no § 8º do
Artigo 65 da Lei n.º 8.666/93.
9.1.2.1. O reajuste dos preços unitários das tarifas poderá ser aplicado com periodicidade
inferior se assim vier a ser autorizado pelo órgão regulador, a ANATEL, e de acordo com o §
5º do artigo 28 da Lei n.º 9.069, de 29 de junho de 1995. O mesmo procedimento se aplicará
caso o órgão regulador venha a determinar a redução de tarifas.
9.1.2.2. O reajuste das assinaturas e tarifas ocorrerá de acordo com o Índice de Serviço de
Telecomunicações (IST), na forma e periodicidade regulamentadas pela ANATEL e com os
demais dispositivos legais vigentes.
9.2. A Administração poderá acrescer ou suprimir o objeto do contrato em até 25% (vinte e
cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto
no art. 65, inciso I e § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93.
9.3. Nos preços contratados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas,
impostos, taxas, fretes, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à prestação dos
serviços, bem, assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.
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CLÁUSULA DÉCIMA – FORO
10.1- O foro competente para toda e qualquer ação oriunda do presente contrato é o Foro da
Comarca de SALESÓPOLIS-SP.
10.2- E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em três vias de igual
forma e teor, para todos os fins de direito.
Estância Turística de Salesópolis, _____ de __________ de 2018.

CONTRATANTE
CONTRATADA
Testemunhas:

_________________________
Nome:
RG n°

________________________
Nome:
RG n°
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREGÃO N° 001/2018
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

Eu _______________ (nome completo), RG nº ____________, representante
legal da __________________________________ (denominação da pessoa
jurídica), CNPJ nº _____________, DECLARO, sob as penas da lei, que a
empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação
previstos no instrumento convocatório do Pregão nº 001/2018, realizado pela
câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis, inexistindo qualquer
fato impeditivo de sua participação neste certame.

Estância Turística de Salesópolis, _____ de __________ de 2018.

_________________________________
Assinatura do Representante Legal

Nome do Representante: ______________________________________
RG do Representante:_________________________________________
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
PREGÃO N° 001/2018
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato
convocatório,

que

a

empresa

_________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ
nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer
dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando
apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a
regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no
procedimento licitatório do Pregão nº 001/2018, realizado pela Câmara Municipal da
Estância Turística de Salesópolis.

Estância Turística de Salesópolis, _____ de __________ de 2018.

_________________________________
Assinatura do Representante Legal

37
Pregão n°001/2018 – Processo CM n° ____/2017

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SALESÓPOLIS
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP CEP: 08970-000
Tel: (11) 4696-1333/1716/1731 Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br
Emails: cmsalesopolis@camarasalesopolis.sp.gov.br /cmsalesopolis@uol.com.br

ANEXO VII
DECLARAÇÃO QUE ATENDE AO DECRETO 4.358, DE 05/09/2002 –
PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR E DO ADOLESCENTE
PREGÃO N° 001/2018
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante
legal

o(a)

Sr(a)....................................,

portador(a)

da

Carteira

de

Identidade

no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso
V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .

............................................

(data)

............................................................

(representante legal)
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Endereços para Instalações

Endereços Instalações Linhas Analógicas
Logradouro

LINHA

RUA ALFERES JOSE L DE CARVALHO, 380

11 46961716

RUA ALFERES JOSE L DE CARVALHO, 380

11 46961731

Centro

1

11 46961333

Centro

1

RUA ALFERES JOSE L DE CARVALHO, 380

Bairro

Quantidade

Centro

1

Endereços Instalações Banda Larga
PASTA

LOGRADOURO
Administração RUA ALFERES JOSE L DE CARVALHO

NUMERO BAIRRO

SERVIÇO

SERVIÇO :

380

BANDA LARGA

10 MB

Centro

Endereços Instalações Link Dedicado :
Logradouro

Nr .

Bairro

RUA ALFERES JOSE L DE CARVALHO

380

Centro

Município
SALESÓPOLIS

Endereços Instalações UTM
Logradouro

Nr .

Bairro

Município

RUA ALFERES JOSE L DE CARVALHO

380

Centro

SALESÓPOLIS
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