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PROTOCOLO DO PREGÃO PRESENCIAL 30/2015

SOLICITAMOS QUE PARA EFEITO DE CONTROLE NOS SEJA TRANSMITIDO VIA FAX OU EMAIL OS
DADOS ABAIXO:

EMPRESA:
ENDEREÇO:

CIDADE:

TELEFONE:

CONTATO:
E-MAIL:

FAX (15) 3459-9999 ramal 245

E-MAIL: licitacoes@ipero.sp.gov.br

OBS: CASO NÃO SEJA ENVIADO O PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL DEVIDAMENTE
PREENCHIDO, NÃO SERÁ INFORMADO SOBRE QUALQUER ALTERAÇÃO DO MESMO.

TODAS AS DÚVIDAS REFERENTE AO EDITAL DEVERÃO SER PROTOCOLADAS NO DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÃO.
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EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N° 030/2015
PROCESSO Nº 062/2015
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO
DEPTO. REQUISITANTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TITULO: Contratação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) Local e Comunicação rápida, individual e em grupos.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA REALIZAÇÃO: 03/07/2015
HORÁRIO: a partir das 09h00min
LOCAL: Avenida Santa Cruz nº 355 - Jd. Santa Cruz - Iperó – SP - Paço Municipal
01- PREÂMBULO

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO (Presencial) - do tipo menor preço global,
objetivando a prestação de serviço de telefonia móvel, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, pelo Decreto Municipal nº 618, de 09 de maio de 2005, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis 8.883/94 e
9.648/98, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. As propostas deverão obedecer às
especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. Os envelopes
contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na
sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem
para participar do certame. A sessão de processamento do Pregão será realizada na Prefeitura Municipal de
Iperó, à Avenida Santa Cruz, nº 355, na cidade de Iperó, - SP, iniciando-se no dia 03/07/2015, às 09h00min e
será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em
epígrafe.
02- DO OBJETO

2.1. Visa a presente licitação a contratação de serviço de telefonia na forma de Serviço Móvel Pessoal (SMP),
com a aquisição de no mínimo 110 linhas e no máximo 120 linhas, que garantam a Prefeitura o direito de acesso
ao serviço móvel pessoal, conforme certificado pelo poder concedente. Contemplando o plano, o serviço de tarifa
zero nas chamadas locais intra – grupo e pacote de minutos compartilhados totalizando 25.000 minutos/mês
entre as linhas (Chamadas Locais VC1), pacote de minutos compartilhados totalizando 2.000 minutos/mês entre
as linhas (Chamadas Longa Distancia VC2), pacote de minutos compartilhados totalizando 650 minutos/mês
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entre as linhas (Chamadas Longa Distância VC3), pacote de sms compartilhados totalizando 10.000 sms/mês
entre as linhas e pacote de dados totalizando 25 unidades.
2.2. Acessos individuais SMP para uso da Prefeitura Municipal de Iperó, no Estado de São Paulo, incluindo a
facilidade de Roaming em todo o território nacional para as Estações Fixas e Móveis.
3- DA PARTICIPAÇÃO:

3.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.
4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro
comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, 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.

4.2 - O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que
contenha foto.
4.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles
poderá representar apenas uma credenciada.

4.4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante
por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
5- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no
Anexo II ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº 1 e 2.
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5.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes
fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ
PREGÃO Nº 030/2015
(razão ou denominação social e endereço do licitante)

ENVELOPE Nº 02 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ
PREGÃO Nº 030/2015
(razão ou denominação social e endereço do licitante)

5.3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo
quanto às expressões técnicas de uso corrente, digitado através de meio eletrônico, com suas páginas
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo
representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.

5.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou
por membro da Equipe de Apoio.
6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

6.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
b) número do processo e do Pregão;
c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, marca e modelo do produto
cotado, em conformidade com as especificações do folheto descritivo – Anexo I deste Edital;
d) preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de
sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos
deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da
presente licitação;
e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias.
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6.2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
6.3 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.
6.4– A proposta de preços deverá obedecer os seguintes critérios:
6.4.1– Preço total/anual, em conformidade com o edital (planilha de tráfego telefônico e de quantitativos
estimados), não superior ao preço máximo estipulado em planilha, já embutidas todas as despesas decorrentes
como, impostos e outros que porventura possam ocorrer:

ITEM

UNIDADE

A) QUANT.
ANUAL
(ESTIMADA)

B) PREÇO
UNIT. (R$)

C=AXB
VAL. TOTAL
(R$)

Ligações VC1 Móvel/Fixo; VC1
móvel/móvel mesma operadora e
Móvel/Móvel outras operadoras.

Minutos

300.000

0,25

75.000,00

Ligações VC2 Móvel/Fixo.

Minutos

6.000

0,75

4.500,00

Ligações VC2 Móvel/Móvel mesma
operadora

Minutos

12.000

0,75

9.000,00

Ligações VC 2 Móvel/Móvel outra
operadora.

Minutos

6.000

1,35

8.100,00

Ligações VC3 Móvel/Fixo

Minutos

1.800

0,75

1.350,00

Ligações VC 3 Móvel/Móvel mesma
operadora

Minutos

3.000

0,75

2.250,00

Ligações VC3 Móvel/Móvel outra
operadora

Minutos

3.000

1,35

4.050,00

Ligações recebidas na Região da
Prestadora – AD-1

Serviço

0

0,00

0,00

Ligações recebidas fora da Região da
Prestadora – AD-2 – on net

Serviço

0

0,00

0,00

Ligações recebidas na Região da
Prestadora – DSL-1

Serviço

0

0,00

0,00

Ligações recebidas fora da Região da
Prestadora – DSL-2 – on net

Serviço

0

0,00

0,00

Assinatura Mensal (120 x 12)

Serviço

1440

6,00

8.640,00

Intragrupo Tarifa Local Zero

Serviço

1440

6,00

8.640,00

Pacte Serviço de Envio de Mensagens
(10.000 x 12)

Unidade

120.000

0,15

18.000,00

Para os Aparelhos com acesso à web,
20 x 12, Pacote de dados de 250 MB.

Unidade

300

55,00

16.500,00

Serviço Internet 4G via modem

Unidade

12

85,00

1.020,00

D) = (∑ C) Valor Total
E) = Desconto % / Valor Total
F) Valor Total após descontos (R$)

157.050,00
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6.4.2 - Caso ocorra o excedente de consumo das minutagens contratadas em VC1, VC2 e VC3, o valor cobrado
por minuto desses excedentes deverá ser o mesmo contratado na respectiva franquia.
6.4.3.1 - Deverá ser fornecida ferramenta de gestão online de forma gratuita.

6.4.4 – AD1, AD2, DSL1 e DSL2 a custo Zero, conforme descrito em planilha.
7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”

a) O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem
respeito a:
7.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da
documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de
sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) 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.

7.2.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 7.2 não precisarão constar do Envelope
“Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
7.3 - REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente,
na forma da lei;
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d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), a Secretaria da Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Fazenda
Municipal.
7.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
7.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se
encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo V;
b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a
inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.
7.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

7.6.1 - É facultada as licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, pelo
comprovante de Certificado de Registro Cadastral (CRC) para participar de licitações junto à Administração
Direta do Município de Iperó, no ramo de atividade compatível com o objeto do certame, o qual deverá ser
apresentado acompanhado dos documentos relacionados nos subitens 7.2, 7.3 e 7.4 deste item 7, que não
tenham sido apresentados para o cadastramento ou, se apresentados, estejam com os respectivos prazos de
validade vencidos na data de apresentação das propostas.

7.6.2 – O registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos subitens 7.3 e 7.5 deste item 7,
devendo ser apresentados por todos os licitantes.
7.6.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como
válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
8- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

8.1 - No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se
com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima de 30 (trinta) minutos.
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8.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II ao Edital e, em envelopes
separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
8.3 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por conseqüência,
a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.

8.4 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e
seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.

8.4.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como
corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

8.4.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
8.5 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços,
serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
8.6 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma
seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindose por meio de sorteio no caso de empate de preços.

8.7- A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos
demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

8.8- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor
preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 0,01 (um centavo), aplicável inclusive em relação ao
primeiro.
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8.9 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da
formulação de lances.
8.10 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a
etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

8.11 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

8.12 - Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.
8.13- A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das
propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do
julgamento.

8.14 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope nº 2, contendo os documentos de
habilitação de seu autor.
8.15 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:

a) substituição e apresentação de documentos, ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

8.16 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis
de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

8.17 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

8.18 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e
declarada vencedora do certame.
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8.19 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro
examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade
e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma
oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
9 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

9.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua
intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr
no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de recurso,
a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à
autoridade competente para a homologação.

9.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente
informado à autoridade competente.
9.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará
o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

9.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

9.6 - A adjudicação será feita por Item.
10 - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

10.1 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.
11 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
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a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado.
12 - DA FORMA DE PAGAMENTO

12.1- As faturas serão encaminhadas a cada mês, após a realização dos serviços, conforme apresentação de
relatório, os quais aferidos e conferidos pelo setor competente, serão liberadas para faturamento e pagas em até
10 (Dez) dias úteis de sua emissão, salvo se este dia coincidir com sábado, domingo, feriado ou dia em que não
houver expediente na sede da Prefeitura, hipótese em que, prorrogar-se-á para o primeiro dia útil que se seguir;
13 - DA CONTRATAÇÃO

13.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo de contrato, cuja
respectiva minuta constitui anexo III do presente ato convocatório.

13.2 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a
Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante 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.

13.3 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada
para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o subitem 13.2
deste item 13, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob
pena de a contratação não se realizar.
13.4 - A adjudicatária deverá, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da data da convocação, comparecer na
Prefeitura Municipal de Iperó, para assinar o termo de contrato.
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13.5 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a
situação regular de que trata o subitem 13.2 deste item 13, ou se recusar a assinar o contrato, será convocada
as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da
contratação.

13.6- Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da divulgação do
aviso.

13.7- A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOE.
13.8- Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos subitens 8.11 a 8.19,
do item 8, e 9.1, 9.2 e 9.6 do item 9, deste Edital.

13.9– A contratação será celebrada com duração estimada de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
assinatura do contrato.
14 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

14.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de Iperó, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que
praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

14.2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas na Lei
Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CRC da Prefeitura
Municipal de Iperó.
14.3- Advertência;

14.4- Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o
equivalente a 20% (vinte inteiros por cento) do valor do contrato, acumuláveis com as demais sanções;
14.5- 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 à multa de 30% do valor total da proposta e às penalidades legalmente estabelecidas, tais como
ações por perdas e danos que o ato possa acarretar.
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15 - DA GARANTIA CONTRATUAL

15.1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.
16- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

16.1- O fornecimento do objeto dessa licitação iniciará mediante assinatura do contrato.

16.2- O adjudicatário deverá firmar o termo de contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo máximo de
02 (dois) dias úteis da data em que for convocado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, sob pena de
perda do direito da contratação, conforme previsto no artigo 64 da Lei 8.666/93;
16.3.– O prazo de entrega das linhas é de 20 (vinte) dias úteis após a assinatura do contrato e o local será a
sede da Prefeitura Municipal de Iperó. O contrato será lavrado pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da contratante, até o limite previsto em Lei;
16.4- A Contratada deverá conduzir o fornecimento do objeto deste certame em estrita observância à legislação
federal, estadual, municipal, encargos trabalhistas, tributários e securitários incidentes sobre a execução do
contrato pertinente objeto do presente contrato;
16.5- A contratada deverá prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Prefeitura, ou por seus
prepostos, sobre o fornecimento dos aparelhos e serviços.

16.6 - Informar imediatamente à Prefeitura ocorrências de duplicação fraudulenta (“clones”), bloqueando
possíveis chamadas e providenciando a solução para troca do equipamento em questão.

16.7 - Os serviços a serem contratados deverão atender no mínimo as seguintes necessidades:
A) Outros Serviços a serem disponibilizados gratuitamente:



Ferramenta de Gestão Online;



Troca de número, dentre os disponibilizados pela operadora;



Chamada em espera;



Caixa Eletrônica de Mensagens;



Identificação de chamada;



Transferência de Chamada;



Bloqueio por extravio/perda/roubo;
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Bloqueio a pedido do cliente;



Conta detalhada;



Segunda via da conta;



Programação e reprogramação de aparelhos;



Alteração de dados cadastrais;



Inibição de identificação de chamadas.

17- DAS DEFINIÇÕES

17.1 - VC1 móvel - fixo = Para chamadas originadas e terminadas na área de mobilidade do assinante.
Chamadas destinadas a assinantes do serviço fixo;

17.2 - VC1 móvel – móvel intra rede = Para chamadas originadas e terminadas na área de mobilidade do
assinante. Chamadas destinadas a assinantes do serviço móvel pessoal, mesma operadora;

17.3 - VC1 móvel – móvel intra grupo = Para chamadas originadas e terminadas na área de mobilidade do
assinante. Chamadas destinadas a assinantes do serviço móvel pessoal, mesma operadora entre aparelhos de
mesma raiz.

17.4 - VC1 móvel – móvel extra rede = Para chamadas originadas e terminadas na área de mobilidade do
assinante. Chamadas destinadas a assinantes do serviço móvel pessoal entre aparelhos de operadoras distintas.

17.5 - VC2 móvel – Para chamadas originadas na área de mobilidade do assinante e terminadas em
outra área de mobilidade, porém dentro da área de concessão da operadora dentro do
Estado de São Paulo.
17.6 - VC3 móvel – Para chamadas originadas na área de mobilidade do assinante e terminadas fora
da área de concessão da operadora ou dentro da área, porem fora do Estado de São Paulo.

17.5 - DSL1 = Chamadas recebidas pelo assinante quando em “roaming” dentro da sua área de concessão da
operadora;

17.6 - DSL2 = Chamadas recebidas pelo assinante quando em “roaming” fora da sua área de mobilidade e fora
da área de concessão da operadora;
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17.7 - AD1 = Adicional por chamadas originadas e recebidas fora da área de mobilidade do assinante e dentro da
área de concessão da operadora;
17.8 - AD2 = Adicional por chamadas originadas e recebidas fora da área de concessão da operadora;

17.9 - SMS = Valor fixo cobrado quanto ao envio de mensagem de texto destinada a usuário do SMP;

17.10 - ASSINATURA - valor fixo mensal devido pelo Usuário por ter ao seu dispor o SMP nas condições
previstas no Plano de Serviço;

17.11 - HABILITAÇÃO - valor devido pelo Usuário em razão da ativação de sua Estação Móvel;
17.12 - PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS – entendido como Plano de Serviço de oferta obrigatória e não
discriminatória a todos os Usuários ou interessados;

17.13 - PRESTADORA - entidade que detém autorização ou concessão do Órgão Regulador para prestar o
serviço;

17.14 - ROAMING - facilidade que permite a uma Estação Móvel Visitante acessar ou ser acessada pelo Serviço
de Telefonia Móvel, em um sistema visitado;

17.15 - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) - 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;
17.16 - SERVIÇO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) - serviço que permite o recebimento e o envio de
mensagens de texto a partir do próprio aparelho celular;

17.17 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET (WAP) - serviço através do qual se pode, por meio de terminais
móveis celulares, acessar a Internet.

17.18 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET / INTRANET EM BANDA LARGA – serviço através do qual se
pode, por meio de terminais específicos navegar na Internet / Intranet corporativa em alta velocidade (acima de
128 kbps)

Processo nº 062/2015
Pregão nº 030/2015
Folha____________

17.19 - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO (SVA) – facilidades oferecidas pelas prestadoras, em adição ao
serviço básico de comunicação de voz, para aumento de acessibilidade, produtividade e conforto dos usuários.
17.20 - VALOR DE COMUNICAÇÃO (VC1) – Valor cobrado por minuto das chamadas originadas e terminadas
na área de mobilidade do assinante.

17.21 – VALOR DA COMUNICAÇÃO (VC2) – Valor cobrado por minuto nas chamadas originadas na área de
mobilidade e terminadas em outra área de mobilidade, porem dentro da área de concessão da operadora dentro
do Estado de São Paulo.

17.22 – VALOR DA COMUNICAÇÃO (VC3) – Valor cobrado por minuto nas chamadas originadas na área de
mobilidade de assinante e terminadas fora da área de concessão da operadora ou dentro da área, porem fora do
Estado de São Paulo.

17.23 – INTRA GRUPO ZERO LOCAL – Tarifa ZERO intra grupo, permitindo ligações entre telefones do mesmo
CNPJ (Ligações Locais) sem tarifação, para tanto, o telefone que origina a chamada deve ter o serviço
contratado.
18. CONDIÇÕES ESPECIFICAS DO OBJETO E OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DA CONTRATADA

18.1 A licitante vencedora deverá disponibilizar, durante a vigência do contrato, na quantidade mínima de 110
(cento e dez) linhas e máxima de 120 (cento e vinte) linhas, sendo que deverá disponibilizar as mesmas
quantidades de linhas na forma de backup.

18.1.1 - A licitante vencedora deverá disponibilizar serviço de atendimento ao cliente, gratuito, onde a contratante
possa efetuar comunicação de qualquer problema com a prestação de serviço objeto deste certame, os números
que a Prefeitura de Iperó, tem hoje poderão ser migrados para a operadora vencedora, conforme a resolução da
ANATEL de 12 de Fevereiro de 2008;

18.2 - Caso a prestadora vencedora do certame preste o serviço em mais de uma tecnologia a Prefeitura
Municipal de Iperó, reserva se o direito de optar por uma delas, ou por ambas, inclusive durante o período
contratado e eventuais prorrogações contratuais.

18.3 - Não divulgar em serviços de informações nem em catálogos telefônicos os números dos telefones móveis,
objeto da contratação.
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18.4 - 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.
18.5 - Levar imediatamente ao conhecimento da Prefeitura Municipal de Iperó qualquer fato extraordinário ou
anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis.

18.6 - Prestar o serviço, objeto desta contratação, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana,
durante todo o período de vigência do contrato.
19 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a
finalidade e a segurança da contratação.

19.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem
assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.

19.2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.
19.3- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão
rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.

19.4 - O resultado do presente certame será divulgado no DOE.

19.5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no DOE.
19.6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para
retirada no Paço Municipal de Iperó, após a celebração do contrato.

19.7 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste Edital.

19.7.1 - A petição será dirigida ao Departamento de Licitações, à autoridade subscritora do Edital, que decidirá
no prazo de até 1 dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.
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19.7.2 - Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame.

19.8 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
19.9 - Integram o presente Edital.
Anexo I - folheto descritivo;
Anexo II - modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
Anexo III - minuta do contrato;
Anexo IV – modelo de Carta de Credenciamento
Anexo V – modelo que se refere o artigo 2º do Decreto nº 42.911 de 06 de março de 1.998
19.10 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será
competente o foro da Comarca de Boituva/SP.

Iperó, 17 de junho de 2.015

FELIPE DE CASTRO CAMPOS
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
E PRESIDENTE DA CPL
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ANEXO I
FOLHETO DESCRITIVO
MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO Nº 030/2015
DATA DE REALIZAÇÃO: 03/07/2015
HORÁRIO: 09h00min
LOCAL: Av. Santa Cruz, nº 355 – Jd. Santa Cruz – Iperó – SP Paço Municipal

ITEM

UNIDADE

A) QUANT.
ANUAL
(ESTIMADA)

Ligações VC1 Móvel/Fixo; VC1
móvel/móvel mesma operadora e
Móvel/Móvel outras operadoras.

Minutos

300.000

Ligações VC2 Móvel/Fixo.

Minutos

6.000

Ligações VC2 Móvel/Móvel mesma
operadora

Minutos

12.000

Ligações VC 2 Móvel/Móvel outra
operadora.

Minutos

6.000

Ligações VC3 Móvel/Fixo

Minutos

1.800

Ligações VC 3 Móvel/Móvel mesma
operadora

Minutos

3.000

Ligações VC3 Móvel/Móvel outra
operadora

Minutos

3.000

Ligações recebidas na Região da
Prestadora – AD-1

Serviço

0

Ligações recebidas fora da Região da
Prestadora – AD-2 – on net

Serviço

0

Ligações recebidas na Região da
Prestadora – DSL-1

Serviço

0

Ligações recebidas fora da Região da
Prestadora – DSL-2 – on net

Serviço

0

Assinatura Mensal (120 x 12)

Serviço

1440

Intragrupo Tarifa Local Zero

Serviço

1440

Pacte Serviço de Envio de Mensagens
(10.000 x 12)

Unidade

120.000

Para os Aparelhos com acesso à web,
20 x 12, Pacote de dados de 250 MB.

Unidade

300

Serviço Internet 4G via modem

Unidade

12

D) = (∑ C) Valor Total
E) = Desconto % / Valor Total
F) Valor Total após descontos (R$)

B) PREÇO
UNIT. (R$)

C=AXB
VAL. TOTAL
(R$)
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- Caso ocorra o excedente de consumo das minutagens contratadas em VC1, VC2 e VC3, o valor cobrado por
minuto desses excedentes deverá ser o mesmo contrato na respectiva franquia.
- Deverá ser fornecida ferramenta de gestão online de forma gratuita.

- AD1, AD2, DSL1 e DSL2 a custo Zero, conforme descrito em planilha.

Data:
Assinatura e Carimbo da Empresa:
Razão Social:
Endereço:
CNPJ:
Telefone:

FELIPE DE CASTRO CAMPOS
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
PRESIDENTE DA CPL
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Anexo II

(Declaração de Pleno Atendimento dos Requisitos da Habilitação)

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 030/2015
DATA DA REALIZAÇÃO: 03/07/2015
HORÁRIO: 09h00min

MODELO
Eu, (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa
jurídica), interessada em participar no processo licitatório na modalidade Pregão Presencial de nº 030/2015, da
Prefeitura Municipal de Iperó, declaro sob as penas da Lei, que a (Nome da pessoa jurídica) atende a todos os
requisitos solicitados no presente Edital e seus Anexos referente a sua habilitação.

......................................., ........... de ...................... de ........

___________________________
Assinatura do representante legal
(com carimbo da empresa)
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Anexo III
MINUTA DE CONTRATO
Pregão nº 030/2015

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 030/2015
DATA DA REALIZAÇÃO: 03/07/2015
HORÁRIO: 09h00min

Pelo presente instrumento, de um lado PREFEITURA
MUNICIPAL DE IPERÓ, CNPJ 46.634.085/0001-60, com sede à Av. Santa Cruz, 355, Iperó/SP, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. XXXXXXXXXXXXX, RG XXXXXXXXXX, residente e domiciliado a
XXXXXXX, NºXXXXXX, Bairro XXXXXXXXX, Iperó/SP, denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro
lado à empresa XXXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida a XXXXXXXXXXXXXX, neste
ato pôr seu representante legal XXXXXXXXXXXX, RG XXXXXXXX, CPF XXXXXXXXXXXXX, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, têm pôr justo e contratado a prestação de serviço de telefonia móvel,
através de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, com integral sujeição às normas consubstanciadas
na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 619, de 18 de maio de 2005, Lei Federal
nº 8.666, de 23 de junho de 1993, e suas alterações e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e as
seguintes cláusulas e condições que se enunciam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
A CONTRATADA na qualidade de adjudicada na Licitação modalidade Pregão nº 030/2015 se obriga, nos
termos de sua proposta vencedora prestação de serviço de telefonia na forma de Serviço Móvel Pessoal (SMP),
com a aquisição de no mínimo 110 linhas e no máximo 120 linhas, que garantam a Prefeitura o direito de acesso
ao serviço móvel pessoal, conforme certificado pelo poder concedente. Contemplando o plano, o serviço de tarifa
zero nas chamadas locais intra – grupo e pacote de minutos compartilhados totalizando 25.000 minutos/mês
entre as linhas (Chamadas Locais VC1), pacote de minutos compartilhados totalizando 2.000 minutos/mês entre
as linhas (Chamadas Longa Distancia VC2), pacote de minutos compartilhados totalizando 650 minutos/mês
entre as linhas (Chamadas Longa Distância VC3), pacote de sms compartilhados totalizando 10.000 sms/mês
entre as linhas e pacote de dados totalizando 25 unidades.
- Acessos individuais SMP para uso da Prefeitura Municipal de Iperó, no Estado de São Paulo, incluindo a
facilidade de Roaming em todo o território nacional para as Estações Fixas e Móveis, a fornecer aparelhos
celulares digitais.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
- O fornecimento do objeto dessa licitação iniciará mediante assinatura do contrato.
- O adjudicatário deverá firmar o termo de contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo máximo de 02
(dois) dias úteis da data em que for convocado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, sob pena de perda
do direito da contratação, conforme previsto no artigo 64 da Lei 8.666/93;
– O prazo de entrega das linhas é de 20 (vinte) dias úteis após a assinatura do contrato e o local será a sede da
Prefeitura Municipal de Iperó. O contrato será lavrado pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
por iguais e sucessivos períodos a critério da contratante, até o limite previsto em Lei;
- A Contratada deverá conduzir o fornecimento do objeto deste certame em estrita observância à legislação
federal, estadual, municipal, encargos trabalhistas, tributários e securitários incidentes sobre a execução do
contrato pertinente objeto do presente contrato;
- A contratada deverá prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Prefeitura, ou por seus
prepostos, sobre o fornecimento dos aparelhos e serviços.
- Informar imediatamente à Prefeitura ocorrências de duplicação fraudulenta (“clones”), bloqueando possíveis
chamadas e providenciando a solução para troca do equipamento em questão.
- Os serviços a serem contratados deverão atender no mínimo as seguintes necessidades.
A) Outros Serviços a serem disponibilizados gratuitamente:


Ferramenta de Gestão Online;



Troca de número, dentre os disponibilizados pela operadora;



Chamada em espera;



Caixa Eletrônica de Mensagens;



Identificação de chamada;



Transferência de Chamada;



Bloqueio por extravio/perda/roubo;



Bloqueio a pedido do cliente;



Conta detalhada;



Segunda via da conta;



Programação e reprogramação de aparelhos;



Alteração de dados cadastrais;



Inibição de identificação de chamadas.

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS DEFINIÇÕES
- VC1 móvel - fixo = Para chamadas originadas e terminadas na área de mobilidade do assinante. Chamadas
destinadas a assinantes do serviço fixo;
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- VC1 móvel – móvel intra rede = Para chamadas originadas e terminadas na área de mobilidade do assinante.
Chamadas destinadas a assinantes do serviço móvel pessoal, mesma operadora;
- VC1 móvel – móvel intra grupo = Para chamadas originadas e terminadas na área de mobilidade do assinante.
Chamadas destinadas a assinantes do serviço móvel pessoal, mesma operadora entre aparelhos de mesma raiz.
- VC1 móvel – móvel extra rede = Para chamadas originadas e terminadas na área de mobilidade do assinante.
Chamadas destinadas a assinantes do serviço móvel pessoal entre aparelhos de operadoras distintas.
- VC2 móvel – Para chamadas originadas na área de mobilidade do assinante e terminadas em
outra área de mobilidade, porém dentro da área de concessão da operadora dentro do Estado de São Paulo.
- VC3 móvel – Para chamadas originadas na área de mobilidade do assinante e terminadas fora
da área de concessão da operadora ou dentro da área, porem fora do Estado de São Paulo.
- DSL1 = Chamadas recebidas pelo assinante quando em “roaming” dentro da sua área de concessão da
operadora;
- DSL2 = Chamadas recebidas pelo assinante quando em “roaming” fora da sua área de mobilidade e fora da
área de concessão da operadora;
- AD1 = Adicional por chamadas originadas e recebidas fora da área de mobilidade do assinante e dentro da
área de concessão da operadora;
- AD2 = Adicional por chamadas originadas e recebidas fora da área de concessão da operadora;
- SMS = Valor fixo cobrado quanto ao envio de mensagem de texto destinada a usuário do SMP;
- ASSINATURA - valor fixo mensal devido pelo Usuário por ter ao seu dispor o SMP nas condições previstas no
Plano de Serviço;
- HABILITAÇÃO - valor devido pelo Usuário em razão da ativação de sua Estação Móvel;
- PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS – entendido como Plano de Serviço de oferta obrigatória e não discriminatória
a todos os Usuários ou interessados;
- PRESTADORA - entidade que detém autorização ou concessão do Órgão Regulador para prestar o serviço;
- ROAMING - facilidade que permite a uma Estação Móvel Visitante acessar ou ser acessada pelo Serviço de
Telefonia Móvel, em um sistema visitado;
- SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) - 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;
- SERVIÇO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) - serviço que permite o recebimento e o envio de mensagens
de texto a partir do próprio aparelho celular;
- SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET (WAP) - serviço através do qual se pode, por meio de terminais móveis
celulares, acessar a Internet.
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- SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET / INTRANET EM BANDA LARGA – serviço através do qual se pode, por
meio de terminais específicos navegar na Internet / Intranet corporativa em alta velocidade (acima de 128 kbps);
- SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO (SVA) – facilidades oferecidas pelas prestadoras, em adição ao serviço
básico de comunicação de voz, para aumento de acessibilidade, produtividade e conforto dos usuários.
- VALOR DE COMUNICAÇÃO (VC1) – Valor cobrado por minuto das chamadas originadas e terminadas na área
de mobilidade do assinante.
– VALOR DA COMUNICAÇÃO (VC2) – Valor cobrado por minuto nas chamadas originadas na área de
mobilidade e terminadas em outra área de mobilidade, porem dentro da área de concessão da operadora dentro
do Estado de São Paulo.
– VALOR DA COMUNICAÇÃO (VC3) – Valor cobrado por minuto nas chamadas originadas na área de
mobilidade de assinante e terminadas fora da área de concessão da operadora ou dentro da área, porem fora do
Estado de São Paulo.
– INTRA GRUPO ZERO LOCAL – Tarifa ZERO intra grupo, permitindo ligações entre telefones do mesmo CNPJ
(Ligações Locais) sem tarifação, para tanto, o telefone que origina a chamada deve ter o serviço contratado.
CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES ESPECIFICAS DO OBJETO E OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DA
CONTRATADA
- A licitante vencedora deverá disponibilizar, durante a vigência do contrato, na quantidade mínima de 110 (cento
e dez) linhas e máxima de 120 (cento e vinte) linhas, sendo que deverá disponibilizar as mesmas quantidades de
linhas na forma de backup.
- A licitante vencedora deverá disponibilizar serviço de atendimento ao cliente, gratuito, onde a contratante possa
efetuar comunicação de qualquer problema com a prestação de serviço objeto deste certame;
- Caso a prestadora vencedora do certame preste o serviço em mais de uma tecnologia a Prefeitura Municipal de
Iperó, reserva se o direito de optar por uma delas, ou por ambas, inclusive durante o período contratado e
eventuais prorrogações contratuais.
- Não divulgar em serviços de informações nem em catálogos telefônicos os números dos telefones móveis,
objeto da contratação.
- 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.
- Levar imediatamente ao conhecimento da Prefeitura Municipal de Iperó qualquer fato extraordinário ou anormal
que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis.
- Prestar o serviço, objeto desta contratação, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, durante
todo o período de vigência do contrato.
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CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
§ 1º - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração,
no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
c) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
d) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado.
CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
- As faturas serão encaminhadas a cada mês, após a realização dos serviços, conforme apresentação de
relatório, os quais aferidos e conferidos pelo setor competente, serão liberadas para faturamento e pagas em até
10 (Dez) dias úteis de sua emissão, salvo se este dia coincidir com sábado, domingo, feriado ou dia em que não
houver expediente na sede da Prefeitura, hipótese em que, prorrogar-se-á para o primeiro dia útil que se seguir;
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DO CONTRATO
O Valor do presente contrato é de R$ _____ (______) e onerará recursos orçamentários no sub-elementos
econômicos nº.
Parágrafo Único - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILDADES DA CONTRATADA
Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de Pregão Presencial de nº
030/2015 e seus anexos, em especial as definidas nos diplomas federal e municipal sobre as licitações, cabe a
CONTRATADA:
1 - Designar, por escrito, o funcionário responsável para resoluções de eventuais ocorrências durante a
execução deste contrato, relativos aos recebimentos dos bens adquiridos;
2 - Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários;
3 - Responder pelos encargos trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da
execução deste contrato, nos termo do artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93;
4 - Atender prontamente qualquer reclamação, exigência ou observações realizadas pela CONTRATANTE.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições deste contrato, cabe
ao CONTRATATANTE:
1 - Indicar formalmente o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução deste
contrato;
2 - Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente venham a ser
solicitados.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFÊRENCIA DOS
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como cedê-lo ou
transferi-lo no todo ou em parte.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DOS BENS CONTRATADOS
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários ao objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
- Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de Iperó, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar
quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
- A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas na Lei
Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CRC da Prefeitura
Municipal de Iperó.
- advertência;
- multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente
a 20% (vinte inteiros por cento) do valor do contrato, acumuláveis com as demais sanções;
- 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 à multa de 30% do valor total da proposta e às penalidades legalmente estabelecidas, tais como
ações por perdas e danos que o ato possa acarretar.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE
Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as conseqüências previstas no artigo 75 e 82
da Lei Estadual 6.544/89, e artigos 77 a 80, e 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações.
Parágrafo Único – A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE, nos casos de
rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações e artigo 77 da Lei
Estadual 6.544/89.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Fica ajustado ainda que:
1- Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estive transcritos:
a) O Edital de Pregão Presencial de nº 030/2015
b) A proposta apresentada pela CONTRATADA;
2 – Aplicam-se as omissões deste contrato às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
Decreto Municipal nº 619, de 18 de maio de 2005; Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, e suas
atualizações; e demais normas regulamentares aplicáveis a espécie.
3 -Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será
competente a Comarca de Boituva do Estado de São Paulo.

Iperó, ___ de __________ de ____

______________________

______________________

CONTRATANTE

CONTRADADA

______________________

______________________

TESTEMUNHA 01

TESTEMUNHA 02
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ANEXO IV
MODELO DE CARTA CREDENCIAL

Ref: PREGÃO Nº _______/15
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ

Pelo presente, designamos o Senhor (a) ____________, portador do R.G. nº _______________ para nosso
representante credenciado a responder por esta empresa junto a V. Sas. em tudo o que se fizer necessário
durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à
documentação de habilitação e às propostas apresentadas para fins de participação na licitação em referência.

___________________, _____ de ______________ de 2015.

Assinatura do Responsável pela Empresa

____________________________________________
Assinatura do Representante
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Anexo V

MODELO (em papel timbrado da empresa)

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), interessada em
participar no Pregão nº 030/2015, da Prefeitura Municipal de Iperó, declaro sob as penas da lei, que, nos termos
do parágrafo 6º, do artigo 27, da Lei nº 6544, de 22 de novembro de 1989, a (nome da pessoa jurídica) encontrase em situação regular perante o Ministério de Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso
XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal.

Local, _____ de __________ de 2015.

Representante legal
(com carimbo da empresa)

