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AVISO DE LICITAÇÃO 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO BELO 

 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

OBJETO:  Contratação de empresa de solução de conectividade sem fio, área de registro na 

cidade de Porto Belo - SC, para acesso à Internet, correio eletrônico, mensagens de texto, por 

meio de aparelhos móveis e serviços de telefonia, nas modalidades de Serviço Móvel Pessoal, 

para comunicação de voz e dados, com características de serviço pós-pagos, via rede móvel, com 

tecnologia digital. Devendo os serviços oferecer as facilidades de roaming nacional  automático 

e dispositivos móveis de acessibilidade à internet, fornecidos em regime de comodato para 

atender as necessidades da Câmara de Vereadores de Porto Belo, conforme especificações e 

quantitativos descritos no anexo deste edital. 

 

ENTREGA DOS ENVELOPES – HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS: até o dia 07 de abril de 

2021 às 14 horas, no Setor de Compras e Licitação da Câmara de Vereadores de Porto Belo. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS e CREDENCIAMENTO: abertura das propostas dia 07 de abril de 

2021, às 14 horas e 30 minutos, após o credenciamento dos representantes. 

 

REGIMENTO: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações. 

 

MAIORES INFORMAÇÕES: 

O edital na integra e todos os seus anexos, estão à disposição no site da Câmara de Vereadores: 

https://portobelo.sc.leg.br/ , no link Administrativo – Atos da Mesa Diretora - Licitações e no 

Setor de Compras e Licitações da Câmara de Vereadores de Porto Belo. 
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Endereço: Rua Capitão Gualberto Leal Nunes, nº 330, Centro, Porto Belo/SC. 

Informações através do e-mail: compras@camarapb.sc.gov.br 

Telefones: (0xx47) 3369-4510 e 3369-9324. 

 

Porto Belo, 18 de março de 2021. 

 

Joel Orlando Lucinda 

Presidente da Câmara de Vereadores de Porto Belo 

 

 

Johnson Zunino 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 

A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, através da Comissão Permanente 

de Licitação, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e demais alterações posteriores, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que até às 14 horas do dia 07 de abril de 

2021, no Setor de Compras e Licitação, estará recebendo os envelopes contendo os documentos 

de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇO” para fornecimento do objeto do Edital. 

A abertura dos envelopes se iniciará às 14hs e 30 minutos, após o credenciamento dos 

participantes, no dia 07 de abril de 2021, na sala de reuniões desta Casa Legislativa, situada à Rua 

Capitão Gualberto Leal Nunes, 330, Centro, Porto Belo/SC. 

Se no dia supracitado não houver expediente, a habilitação prévia e a abertura dos envelopes 

referentes a esta licitação, serão realizadas no primeiro dia útil que se seguir, nos mesmos 

horários e prazos. 

Será realizada a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”.  

Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas após a data e hora 

aprazada para esta licitação, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas e ou enviadas por 

qualquer meio, anteriormente à data do vencimento. 

- Em respeito às orientações sanitárias para fins de atuação no enfrentamento da pandemia do 

coronavírus (COVID-19), todos os participantes deverão respeitar as seguintes condições: 

a) Utilizar máscara por todo o período que durar a sessão; 
b) Respeitar o limite de distanciamento de 1,5m entre os licitantes, os membros da comissão 

permanente de licitações e outros serventuários que se fizerem presentes; 
c) Fazer uso de álcool em gel 70%. 

 

1 – OBJETO E LOCAL DE ENTREGA: 

1.1 - Contratação de empresa de solução de conectividade sem fio, que detém autorização para 

prestar o Serviço Móvel Pessoal – SMP, no Estado de Santa Catarina, área de registro na cidade de 

Porto Belo - SC, para acesso à Internet, correio eletrônico, mensagens de texto, por meio de 

aparelhos móveis e serviços de telefonia, nas modalidades de Serviço Móvel Pessoal, para 

comunicação de voz e dados, com características de serviço pós-pagos, via rede móvel, com 

tecnologia digital. Devendo os serviços oferecer as facilidades de roaming nacional automático e 

dispositivos móveis de acessibilidade à internet, fornecidos em regime de comodato para atender 

as necessidades da Câmara de Vereadores de Porto Belo, conforme especificações e quantitativos 

descritos no anexo deste edital, mediante as cláusulas e condições abaixo: 
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2 - DA ABERTURA E TRANSMISSÃO: 
2.1 - A abertura da documentação será às 14 horas e 30 minutos do dia 07 de abril de 2021; 
2.2 - Os envelopes com documentos de habilitação e propostas de preço deverão ser entregues 
até as 14h00min do mesmo dia, no Setor de Compras e Licitações desta Casa Legislativa, no 
endereço constante no item 2.4 deste Edital. 
2.3 - Os representantes credenciados deverão se apresentar à Comissão Permanente de Licitação 
na sessão, munidos de documento de identidade para sua identificação junto aos documentos de 
credenciamento, de posse da Comissão Permanente de Licitação; 
2.4 - LOCAL: Sala de Reuniões, situada na Rua Capitão Gualberto Leal Nunes, n° 330, Centro, 
cidade de Porto Belo/SC. 
2.5 – O certame terá transmissão ao vivo e poderá ser acompanhada através do YOUTUBE e 
FACEBOOK da Câmara de Vereadores de Porto Belo.  
2.6 – FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE CELULARES DURANTE O CERTAME. 
 
3 – DO OBJETO DE LICITAÇÃO:  
3.1 - Contratação de empresa de solução de conectividade sem fio, área de registro na cidade de 
Porto Belo - SC, para acesso à Internet, correio eletrônico, mensagens de texto, por meio de 
aparelhos móveis e serviços de telefonia, nas modalidades de Serviço Móvel Pessoal, para 
comunicação de voz e dados, com características de serviço pós-pagos, via rede móvel, com 
tecnologia digital. Devendo os serviços oferecer as facilidades de roaming nacional automático e 
dispositivos móveis de acessibilidade à internet, fornecidos em regime de comodato para 
atender as necessidades da Câmara de Vereadores do Município de Porto Belo, conforme 
especificações e quantitativos descritos no anexo deste edital. 
a) A contratação em tela envolve serviços de natureza continuada, necessários à otimização e 
eficiência dos processos de comunicação através do serviço de Telefonia Móvel Pessoal com 
Tecnologia Digital; 
b) As quantidades constantes do Anexo I são estimativas, não se obrigando a Câmara pela 
contratação total; 
c) Face ao disposto no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, em sua atual redação, as quantidades de 
que trata o item anterior poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial; 
d) Os preços deverão ser ofertados com MENOR PREÇO GLOBAL, sendo que deverá estar incluso 
taxas, fretes e demais encargos, incluídas todas as taxas, fretes, impostos, encargos sociais e 
trabalhistas, seguros, descontos, acréscimos de insalubridade e periculosidade, quando for o caso; 
e) Os aparelhos telefônicos de telefonia móvel, de propriedade da Câmara de Porto Belo/SC, 
terão assegurados sua portabilidade para a vencedora do presente certame, caso seja 
necessário. 
 
4 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CREDENCIAMENTO E APRESENTAÇÃO: 
4.1 – Serão admitidos a participar desta licitação os que estejam legalmente estabelecidos na 
forma da lei, para os fins do objeto pleiteado, com ramo de atividade compatível com o objeto 
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desta Licitação, não sendo admitido consórcio, sendo a proponente a ser contratada, a única 
responsável pela execução dos serviços; 
4.2 – NÃO SERÃO ADMITIDAS NESTA LICITAÇÃO EMPRESAS SUSPENSAS OU IMPEDIDAS DE 
LICITAR COM QUAISQUER ÓRGÃOS PÚBLICOS, SEJA ELE: MUNICIPAIS, ESTADUAIS E/OU 
FEDERAIS. 
4.3 - São vedadas a participação de pessoa jurídica em regime falimentar, ou que tenha sido 
declarada inidônea por ato do Poder Público nas esferas municipais, estaduais e federais ou ainda, 
que esteja com o direito de participar de Licitação suspenso no Município de Porto Belo/SC. 
4.4 - Não será admitida a participação conjunta nesta licitação, de Empresas controladoras, 
controladas, coligadas ou subsidiárias entre si ou, ainda que, independentemente, nomeiem um 
mesmo representante, e ainda empresas estrangeiras que não tenham filial estabelecida no Brasil; 
4.5 - As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem obter os benefícios 
atribuídos pela Lei Complementar nº 123 de 15/12/2006, deverão pleitear o mesmo de acordo 
com os ditames daquele diploma legal. 
4.6 - É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de mais 
de uma empresa. 
4.7 - Será admitida, em todas as etapas da licitação, a participação de no máximo um 
representante de cada proponente. 
 
5 - DO CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO E DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 
5.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
5.1.1 - Quanto aos representantes: 
5.1.1.1 - Tratando-se de Representante Legal de sociedade empresária ou cooperativa, ou 
empresário individual, apresentar estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 
empresarial registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de Representante Legal de sociedade 
não empresária, apresentar ato constitutivo atualizado registrado no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; Caso o Credenciado seja sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado da empresa proponente, faz-se necessário somente a apresentação de cópia 
autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, todos os 
documentos, atestados por certidão atualizada do órgão emissor, com no máximo 90 (noventa) 
dias ; 
5.1.1.2 - Tratando-se de Procurador, o credenciamento far-se-á por meio da apresentação de 
instrumento público de procuração e estar acompanhada de cópia autenticada do contrato 
social em vigor, do qual constem poderes específicos para, interpor recursos e desistir de sua 
interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame e/ou; 
5.1.1.2.1 - A proponente deverá apresentar documento em papel timbrado da Empresa com a 
indicação do representante credenciado com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao 
certame em nome da mesma (Conforme modelo em Anexo II). O credenciamento: far-se-á Carta 
de Credenciamento, firmada por quem tenha poderes de administração e representação. 
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5.1.1.3 - O representante (legal ou procurador) da empresa interessada, maior de 18 (dezoito) 
anos, deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto. 
5.1.1.4 - No ato de credenciamento, o representante da proponente deverá identificar-se, 
mediante a apresentação, à Comissão Permanente de Licitação, de sua Cédula de Identidade ou 
documento equivalente, para conferência dos dados com aqueles informados no documento de 
credenciamento. 
5.1.1.5 - Na hipótese da licitante não apresentar representante (legal ou procurador) ou esse não 
se credenciar, a licitante ficará impedida de participar da fase de declarar a intenção de interpor 
recurso, ou mesmo de renunciar ao direito de interpor recurso. 
5.1.1.6 - O credenciamento deverá ser apresentado FORA dos envelopes n.º 1 (HABILITAÇÃO) e 
n.º 2 (PROPOSTA DE PREÇO). 
5.2 - Quanto às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 
5.2.1 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se enquadrarem como tal e 
desejarem obter benefícios da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, deverão 
apresentar a declaração constante no Anexo VII deste Edital, juntamente com a habilitação. 
5.3 - Somente poderão se manifestar no transcorrer da reunião, os representantes das 
proponentes, desde que devidamente credenciados. 
5.4 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir no 
procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua 
representada. 
5.5 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
5.6 - A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer documentos para tanto exigidos 
impossibilitará o credenciamento e, de consequência, impedirá a prática de qualquer ato inerente 
ao certame pela pessoa que não o obteve. 
5.7 - Em caso de exclusão da licitante do certame, os envelopes permanecerão sob guarda 
Comissão Permanente de Licitação, até o final da Sessão, momento que poderá ser devolvido, 
importando na preclusão do direito de participar da licitação, restando à Câmara de Vereadores 
inutilizar os envelopes se não procurados no prazo de 90 (noventa) dias. 
 
6 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇO 
 6.1 - Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: de Habilitação e da 
Proposta de Preço. 
6.2 - As proponentes deverão apresentar os “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e a "PROPOSTA 
DE PREÇO" em envelopes separados, lacrados, cada um com identificação da proponente 
referente à licitação e identificando o conteúdo dos envelopes como segue: 
 
6.2.1 - Envelope contendo os Documentos de Habilitação: 
 
CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO BELO 
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 
LICITANTE: _______________________________ 
Nº DO CNPJ: ______________________________ 
REPRESENTANTE: __________________________ 
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TELEFONE: ________________________________ 
E-MAIL: _________________________________ 
ENVELOPE Nº 1 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 
 
6.2.2 - Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço: 
CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO BELO 
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 
LICITANTE: ________________________________ 
Nº DO CNPJ: ______________________________ 
REPRESENTANTE: __________________________ 
TELEFONE: _____________________________ 
E-MAIL: _________________________________ 
ENVELOPE Nº 2 (PROPOSTA DE PREÇO) 
 
6.3 - Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados da 
seguinte forma: em via original, emitida pelo órgão responsável ou cópia com autenticação 
procedida por tabelião e deverão ser entregues no Setor de Compras e Licitações da Câmara 
Municipal de Vereadores de Porto Belo, no endereço: Rua Capitão Gualberto Leal Nunes, nº 330, 
Centro, Porto Belo/SC; 
6.3.1 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 
documentos referentes à habilitação e à proposta de preço e seus anexos, deverão ser 
apresentados no idioma oficial do Brasil. 
6.3.2 - Quaisquer documentos, necessários à participação no presente certame licitatório, 
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e 
traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 
6.4 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou 
catálogos, apenas como forma de ilustração da proposta de preço. 
6.5 - A carta de credenciamento (anexo II), declaração de cumprimento dos requisitos 
habilitatórios (anexo III) o respectivo Estatuto ou Contrato Social exigida no item 5.1 e 5.2 deste 
Edital, deverá ser entregue em separado dos envelopes. 
 
7 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 1) 
7.1 - A proponente deverá apresentar no envelope nº. 01 – “HABILITAÇÃO", em 01 (uma) via os 
seguintes documentos, que deverão preferencialmente, ser apresentados conforme a seqüência 
adiante mencionada, e apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada 
em cartório (frente e verso, quando for o caso), ou pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação, mediante apresentação dos originais, com exceção dos documentos retirados por meio 
eletrônico, que serão autenticados mediante a verificação “on-line” pela Comissão de Licitação ou 
publicação em órgão de imprensa oficial. 
7.1.1 - Visando à racionalização dos trabalhos é necessário que a autenticação de documentos 
seja solicitada antes do horário da realização do certame, sendo a autenticação efetuada em 
horário de expediente, no endereço referido no subitem 6.3 deste edital; 
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7.1.2 - Os documentos não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante do processo 
licitatório. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 
7.2 - O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os seguintes documentos: 
 
7.2.1 – RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
I - Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da 
habilitação, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, assinado por quem de direito; 
II - Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando 
trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze anos), conforme modelo 
constante no Anexo V deste Edital. 
III - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
IV - Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações 
contratuais, devidamente registradas na junta comercial e em vigor e, no caso de sociedade por 
ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual 
administração, registrados e publicados (Fica dispensada a apresentação do Contrato Social, caso 
a proponente apresente na fase de Credenciamento). 
V – Certidão simplificada da Junta Comercial. 
 
7.2.2 – RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL: 
Habilitação de Regularidade Fiscal e Previdenciária: 
I- Certidão Negativa Conjunta de regularidade fiscal e previdenciária perante a Fazenda Nacional 
(Portaria MF 358, de 05/09/14), com validade na data da apresentação. Somente será aceita a 
Certidão Negativa de Débito obtida através da INTERNET, ou fotocópia autenticada. 
II- Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 
expedida pelo órgão competente. 
III- Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 
expedida pelo órgão competente; 
IV- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
V- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme instituiu a Lei nº 12.440/2011; 
 
7.2.3 – RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
I – Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial, de acordo com a Lei nº 
11.101/2005. 
II – Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir 
de 01/04/2019, as certidões dos modelos “Cível” e “Falência, Concordata e Recuperação Judicial” 
deverão ser solicitadas tanto no sistema eproc, quanto no SAJ. As duas certidões deverão se 
apresentadas conjuntamente, caso contrário não cumprirá o requisito de qualificação. 
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7.2.4 – RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
I – Apresentação de atestado de capacidade técnica, que comprove já ter fornecido/prestado 
serviços/materiais da natureza da presente licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, informando sempre que possível, quantidades, valores e demais dados 
técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela informação, bem como se foram 
cumpridos os prazos de entrega e a qualidade dos serviços. 
 
7.3 - DA HABILITAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA 
LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14/12/2006. 
7.3.1 - As microempresas ou empresas de pequeno porte, para utilizarem-se dos benefícios 
introduzidos pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão comprovar 
sua condição ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO ANEXADA JUNTAMENTE COM O CREDENCIAMENTO 
(FORA DOS ENVELOPES), CONFORME O CASO ABAIXO: 
a) Para as empresas registradas na Junta Comercial - certidão de enquadramento expedida pela 
Junta Comercial, conforme Instrução Normativa nº. 103/2007 do Departamento Nacional de 
Registro do Comércio, ou; 
b) Para as empresas registradas no Registro Civil de Pessoas Jurídicas - declaração nos termos do 
Anexo VII. 
7.3.2 - A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº. 
123, de 14 de dezembro de 2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, 
sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas no item 16 e 
subitens deste Ato Convocatório. 
7.3.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
7.3.4 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Câmara de 
Vereadores, para a regularização da documentação. 
7.3.5 - A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 
8.666/93, sendo facultado à Câmara de Vereadores convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação; 
7.3.6 - Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam 
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada 
preferência de contratação, situação denominada de empate; 
7.3.7 - Em caso de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, será adjudicado o objeto a seu favor (Artigo 
45, I da Lei Complementar nº 123/2006); 
7.3.8 - Em não ocorrendo a contratação da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem 
classificada, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na Lei 
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Complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito (Artigo 45, II 
da Lei Complementar nº 123/2006); 
7.3.9 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte no intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique a vencedora (Artigo 45, III da Lei Complementar nº 123/2006); 
7.3.10 - Na hipótese da não-contratação, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame (Artigo 45, parágrafo 2º da Lei Complementar nº 123/2006) 
7.3.11 - A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará na inabilitação da 
licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da 
documentação exigida para a habilitação, salvo nos casos previstos em Lei. 
 
8 – DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE DA PROPOSTA) 
8.1 – As propostas de preços devem, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos e 
atender aos padrões abaixo estabelecidos: 
8.1.1– Digitadas em 01 (uma) via, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, entregues no 
local, dia e hora preestabelecidos no Edital, contendo a identificação da empresa, endereço, 
telefone, número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, rubricadas todas as folhas pelo 
representante legal e assinada a última, identidade ou CPF; informar ainda, Dados Bancários: 
Banco, Agência e Conta Corrente (pessoa Jurídica) em nome da proponente; 
8.1.2 - Deve ser apresentada com descrição detalhada do objeto ofertado, contendo a 
quantidade, o preço unitário e total, em moeda corrente nacional, com somente 02 (duas) casas 
após a vírgula, incluídas todas as taxas, fretes, impostos, encargos sociais e trabalhistas, seguros, 
descontos, acréscimos de insalubridade e periculosidade, quando for o caso e fazer menção ao 
número desta Licitação, conter a razão social da licitante, inclusive o CNPJ-MF, número(s) de 
telefone(s), e-mail e o respectivo endereço com CEP; 
8.1.2.1 – Deverá ser apresentado juntamente com a proposta catalogo/folder dos aparelhos 
ofertados em comodato, para comprovação do atendimento dos aparelhos solicitados; 
8.1.2.2 – Especificações para constar na proposta de preço: 
a) Tarifa Zero, para o Grupo, DDD 47, na comunicação entre as linhas e entre os equipamentos em 
comodato; 
b) Preço/Tarifa do ‘minuto excedente’ deverá ser o mesmo do Preço/Tarifa do ‘minuto 
contratado’; 
c) Bloqueio das ligações originadas das Estações Móveis a serem utilizadas que excederem à 
quantidade/limite de ‘minutos’, pré-determinadas no Anexo I, deste Edital; 
d) Bloqueio das chamadas recepcionadas nas Estações Móveis a serem utilizadas que excederem à 
quantidade/ limite de ‘minutos’, pré-determinadas no Anexo I, deste Edital; 
e) Plano de Gestão, para realizar os ‘bloqueios’ e as ‘ liberações em relação às ligações telefônicas 
e em relação à recepção de chamadas telefônicas; 
f) Preço total da Prestação dos Serviços. 
8.1.3 - Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da data de entrega das propostas e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em 
vigor; 
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8.1.4 - Caso venha a verificar-se qualquer divergência nas informações constantes da proposta de 
preços, pertinentes a preços Unitários e Totais, prevalecerá o registro do valor unitário; 
8.1.5 - Preço unitário e total, em valores numéricos ou por extenso, em moeda nacional, (duas 
casas após a vírgula); 
8.1.6 - Todos os preços unitários/globais não poderão ultrapassar a Estimativa de Preços 
conforme Anexo I – Termo de Referência do Edital. O item da proposta que ultrapassar o valor 
estimado será desclassificado; 
8.1.7 - Não serão aceitas propostas que contenham descrição DO OBJETO do tipo “conforme 
descrito no edital”. 
8.1.8 - Havendo dúvida, e não sendo esclarecida pelo representante credenciado, prevalecerão as 
descrições e os preços apresentados na proposta comercial. 
8.2 - Os produtos/serviços entregues pela licitante que não estiverem de acordo com os padrões 
exigidos serão rejeitados e deverão ser substituídos pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis. 
 
8.3 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
8.3.1 - O pagamento mensal da despesa será realizado pela CONTRATANTE, até 30 (trinta) dias 
após a entrega dos produtos/serviços, mediante a apresentação da Solicitação de Fornecimento, 
acompanhada da Respectiva Nota Fiscal com o devido aceite, por meio de quitação bancária (por 
meio eletrônico) ou boleto, sendo que a CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, Nota-
Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações para liquidação e pagamento da despesa, com 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias, antes do dia de vencimento mensal pactuado, nos termos 
das normas da ANATEL. O pagamento mensal da despesa será efetuado através boleto (código de 
barras indicado na Fatura). O atraso na entrega da nota fiscal/fatura acarretará o adiamento do 
prazo de pagamento na mesma quantidade de dias, não incidindo neste caso qualquer acréscimo 
de valores a título de juros, multa ou correção monetária; 
 
8.4 – LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA:  
8.4.1 - Os produtos/serviços licitados deverão ser entregues na Câmara Municipal de Vereadores 
de Porto Belo, sito a Rua Capitão Gualberto Leal Nunes, nº 330, Centro, Porto Belo/SC, EM ATÉ 30 
(trinta) DIAS corridos contados da assinatura do Contrato e o recebimento da Solicitação de 
Fornecimento, sob pena de incorrer nas sanções e penalidades previstas neste Edital, e deverá ser 
entregue conforme a quantidade e condições estabelecidas na Solicitação de Fornecimento. A 
Proponente vencedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, os produtos que forem 
recusados por estarem danificados ou que não estiverem de acordo com o disposto neste Edital e 
seus anexos; 
8.5 – A apresentação de proposta de preço implica na plena aceitação, por parte do proponente, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
8.6 – A inobservância das determinações acima implicará na desclassificação da proponente, 
exceto no que tange a questões meramente formais, que serão analisadas e decididas caso a caso. 
8.7 - Os aparelhos telefônicos de telefonia móvel, de propriedade da Câmara de Vereadores de 
Porto Belo/SC, terão assegurada sua portabilidade para a vencedora do presente certame, caso 
seja necessário. 
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8.7.1 – Informa-se que a Câmara de Porto Belo/SC, possui 13 números com DDD 047 ativos.  
 
9 – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS DE PREÇO:  
9.1 – A Comissão Permanente de Licitação reunir-se-á na sala de reuniões da Câmara Municipal de 
Vereadores, com a participação de apenas um representante de cada proponente, procedendo 
como segue: 
9.1.1 - A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo os Documentos de 
Habilitação e a Proposta de Preço será pública, dirigida pela Comissão Permanente de Licitação e 
realizada de acordo com a Legislação vigente, em conformidade com este Edital e seus Anexos, no 
local e horário já determinado. 
9.1.2 - A empresa que remeter os envelopes por meio postal, deverá obrigatoriamente anexar a 
Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, sendo que a 
falta desta observação desclassificará automaticamente a licitante. 
9.1.3 – A Câmara de Vereadores de Porto Belo não se responsabilizará por extravios que 
porventura venha a ocorrer, por meio de remessa postal. 
9.1.4 – A Comissão Permanente de Licitação realizará o credenciamento dos interessados ou de 
seus representantes, que consistirá na comprovação, por meio de instrumento próprio, de que 
possui poderes para a prática de todos os atos inerentes ao certame, conforme item 5 do presente 
Edital, através de identificação pelo documento de identidade. 
9.1.5 – A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes 
específicos para atuar no certame, impedirá a empresa de participar da Licitação, lavrando-se em 
ata o ocorrido. 
9.1.6 - Abrir-se-ão os envelopes nº. 01 – “HABILITAÇÃO" das licitantes que entregaram os 
envelopes até o dia e horário indicado aprazado no Edital. 
9.1.7 - Rubricará e submeterá à rubrica de todas as proponentes os documentos contidos no 
mesmo. A Comissão Permanente de Licitação procederá à verificação do conteúdo do envelope 
nº. 01, em conformidade com as exigências contidas neste Edital. 
9.2 - Será julgada inabilitada a proponente que: 
a) Deixar de atender alguma exigência constante do presente Edital; 
b) Apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de ordem formal. 
9.3 - Em face dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, a Comissão 
Permanente de Licitação adotará o seguinte procedimento quando a vencedora for Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte: 
a) Serão analisados os documentos não integrantes da regularidade fiscal, decidindo-se sobre o 
atendimento das exigências constantes do Edital, de forma que serão inabilitados os licitantes que 
apresentarem irregularidades em relação a estas exigências; 
b) Serão analisados os documentos relativos à regularidade fiscal, declarando-se: 
b.1. O atendimento das exigências constantes do Edital com a respectiva habilitação; ou 
b.2. O desatendimento das exigências constantes do Edital com a suspensão do julgamento da 
habilitação fiscal em relação aquela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, à critério da Câmara de Vereadores,  
para proceder à regularização da documentação mediante apresentação das respectivas certidões 
negativas ou positivas com efeito de negativa. 
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9.3.1 - Ocorrendo a situação estabelecida no item b.2.acima, o licitante Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte poderá se manifestar, na própria reunião, sob pena de decadência, sobre a 
desistência de sua proposta acaso não vislumbre a possibilidade de regularização da habilitação 
fiscal na forma da lei, isentando-se de eventual penalização em caso de ser declarada vencedora 
do certame. 
9.3.2 - Caso não ocorra à regularização da habilitação fiscal da licitante Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte, no prazo concedido, a mesma será declarada excluída do certame, aplicando-se 
lhe a penalidade de que trata este Edital, e retomando a licitação na forma do item 12. Encerrado 
o julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão Permanente de Licitação declarará a 
vencedora, proporcionando à seguir, a oportunidade às licitantes para que se manifestem acerca 
da intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e 
motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte das licitantes, registrando na 
Ata da Sessão, a síntese dos motivos para a futura impetração de recurso, bem como o registro de 
que todos as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, se manifestar sobre as razões do 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após o término do prazo do recorrente para juntada de 
memoriais - razões de recursos do recorrente – art. 109 § 3º, da Lei nº 8.666/1993. 
9.4 - A ausência da proponente ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á 
renúncia ao direito de recorrer. 
9.5 - Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela Comissão Permanente de 
Licitação e a(s) licitante(s) presente(s). 
9.6 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
9.7 - Não considerar-se-á qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 
9.8 - Abrir-se-ão os envelopes nº. 02 – “PROPOSTA DE PREÇO" das licitantes que entregaram os 
envelopes até o dia e horário indicados aprazados no Edital. 
9.9 - Rubricará e submeterá à rubrica de todas as proponentes os documentos contidos no 
mesmo. A Comissão Permanente de Licitação procederá à verificação do conteúdo do envelope 
nº. 02, em conformidade com as exigências contidas neste Edital. 
9.10 – Será desclassificada a proponente que: - deixar de atender a alguma exigência constante 
deste Edital. 
9.11 – A Comissão Permanente de Licitação classificará a proponente que apresentar a proposta 
de MENOR PREÇO GLOBAL e que atenda as exigências constantes do Edital. 
9.12 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos. 
9.12.1 – Caso duas ou mais propostas apresentem percentuais iguais será realizado sorteio para 
determinação da Licitante vencedora. 
9.13 - Para fins de aferição de inexequibilidade das propostas, a Comissão Permanente de 
Licitação poderá determinar que a licitante forneça prova de que possui condições de cumprir o 
objeto do Edital, através da planilha pormenorizada com a devida comprovação (documentos, 
notas fiscais, recibos, etc...) que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, na 
forma do artigo 48, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
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9.14 – Encerrado o julgamento habilitação e das propostas, a Comissão Permanente de Licitação 
declarará a vencedora, proporcionando a seguir, oportunidade às licitantes para que se manifeste 
acerca da intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e 
motivada, importará na preclusão do direito de recurso por parte da licitante, registrando na ata 
da Sessão, a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as 
demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no 
prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com Art. 109 § 3º da Lei 8.666/1993. 
9.15 – A ausência do representante da licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública 
caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer. 
9.16 – Do certame, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá ser obrigatoriamente assinada pela Comissão Permanente de 
Licitação e pelos representantes das licitantes presentes. 
9.17 – Caso ocorra necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
 
10 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DOS RECURSOS E PENALIDADES 
10.1 – Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
cidadão (Art. 41 § 1º da Lei 8.666/93)) e até 02 (dois) dias úteis qualquer licitante (Art. 41 § 2º da 
Lei 8.666/93) poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório da 
presente Tomada de Preço. 
10.2 - Não será admitida a impugnação do edital, por intermédio de fac-símile ou via e-mail. 
10.3 - Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões da Comissão 
Permanente de Licitação poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das 
suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Os 
interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, 
que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 
10.4 - A falta de manifestação imediata e motivada importará na preclusão do direito de recurso e 
o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
10.5 – Os recursos e contrarrazões de recurso, bem como impugnação do Edital, deverão ser 
dirigidos à Comissão Permanente de Licitação, protocolados junto ao Setor Compras e Licitação da 
Câmara de Vereadores, situada à Rua Capitão Gualberto Leal Nunes, nº 330, Centro, Porto 
Belo/SC, em dias úteis, no horário das 13h00hs às 18h00hs. 
10.6 - Os Recursos somente serão recebidos se atenderem as exigências abaixo: 
10.6.1 – Ser digitados e devidamente fundamentados; 
10.6.2 – Ser assinado por representante legal da recorrente ou por procurador devidamente 
habilitado; 
10.7 - Recebido o Recurso, a Comissão Permanente de Licitação poderá reconsiderar sua decisão, 
fundamentando-a, ou, encaminhar à apreciação da Autoridade Superior, com as informações 
necessárias ao julgamento. 
10.8 – É vedada à licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente protelatório ou 
que vise a tumultuar o procedimento da licitação. Identificado tal comportamento poderá a 
Comissão Permanente de Licitação, ou se for o caso, a Autoridade Superior, arquivar 
sumariamente os expedientes. 
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10.9 - Para fins de identificação de interposição da impugnação citada no subitem anterior, o 
impugnante deverá anexar, por meio de arquivo eletrônico, ou documental, devendo constar: 
a) Contrato Social com suas alterações ou última alteração consolidada; 
b) Documento de identificação com foto do representante legal; 
c) Instrumento de procuração se for o caso; 
d) Documento de identificação com foto do procurador. 
e) Na condição de pessoa física, deverá apresentar documento de identificação com foto. 
10.9.1 - O não cumprimento do subitem anterior importará o não conhecimento da impugnação 
interposta. 
 
11 – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
11.1 – Em não sendo interposto recurso, caberá à Autoridade competente fazer a Homologação e 
Adjudicação do processo. Caso haja recurso, a Homologação e Adjudicação do processo pela 
Autoridade competente somente ocorrerá após deliberação sobre o mesmo. 
 
12 – DAS CONDIÇOES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO 
12.1 – A Câmara de vereadores do Munícipio de Porto Belo, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, 
contado da data da adjudicação da vencedora, salvo eventuais situações adversas, fará sua 
convocação para assinar o Contrato ou retirar o termo equivalente. 
12.1.1 – A licitante vencedora deverá, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data da 
convocação, assinar o Contrato ou retirar o termo equivalente, nos termos e condições 
preconizadas pelo Art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93, sob pena de perda do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
12.2 – A assinatura do contrato ou retirada da autorização de fornecimento, estará condicionado 
ao compromisso da manutenção da regularidade da situação da habilitação exigida no edital. 
 
13 – DO PRAZO 
13.1 – O prazo de execução dos serviços é de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado 
por igual período, de acordo com o limite estabelecido no Art. nº 57, inciso IV, da Lei 8.666/93, se 
houver interesse da Câmara de Vereadores. 
 
14 – DO REAJUSTE 
14.1 – No caso de haver renovação do Contrato, o reajuste do preço a ser pago pela prestação do 
Serviço Móvel Pessoal – SMP, dar-se – á após ter transcorrido os 24 (vinte e quatro) meses, 
contados da data da assinatura do contrato, com a aplicação do índice homologado e divulgado 
pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, em norma específica para o serviço, 
observada a legislação em vigor. 
 
15 – DOTAÇÃO / PROGRAMA DE TRABALHO / ATIVIDADE / RECURSOS 
15.1 – Os recursos para execução do contrato estão assegurados no orçamento constantes do 
quadro de dotações e recursos a seguir: 
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15.1.1 – Para o exercício de 2021: 

01                                                               - Câmara Municipal de Vereadores 
01.01  - Câmara Municipal de Vereadores 
01.01.01 - Legislativa 
01.01.01.031                                            - Ação Legislativa 
01.01.01.031.0001                                 - Processo Legislativo 
01.031.0001.2.001                                 - Manutenção da Câmara Mun. de Vereadores 
33.90.00.00.00.00.00.0000                  - Aplicações Diretas 
33.90.39.64.00.00.00.100000              - Telefonia Móvel .......................R$ 33.129,00 
 
15.1.1 – Para o exercício de 2022: 

01                                                               - Câmara Municipal de Vereadores 
01.01                                                        - Câmara Municipal de Vereadores 
01.01.01                                                    - Legislativa 
01.01.01.031                                            - Ação Legislativa 
01.01.01.031.0001                                 - Processo Legislativo 
01.031.0001.2.001                                 - Manutenção da Câmara Mun. de Vereadores 
33.90.00.00.00.00.00.0000                  - Aplicações Diretas 
33.90.39.64.00.00.00.100000              - Telefonia Móvel ....................... R$ 44.172,00 
 
15.1.1 – Para o exercício de 2023: 

01                                                              - Câmara Municipal de Vereadores 
01.01                                                       - Câmara Municipal de Vereadores 
01.01.01                                                    - Legislativa 
01.01.01.031                                            - Ação Legislativa 
01.01.01.031.0001                                 - Processo Legislativo 
01.031.0001.2.001                                 - Manutenção da Câmara Mun. de Vereadores 
33.90.00.00.00.00.00.0000                  - Aplicações Diretas 
33.90.39.64.00.00.00.100000              - Telefonia Móvel ....................... R$ 11.043,00 
 
16 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16.1 - Constatada qualquer infração às Cláusulas do Edital decorrente deste processo licitatório, 
poderá a Câmara de Vereadores, a seu critério, resguardados os procedimentos legais, aplicar as 
sanções administrativas, isolada ou cumulativamente, previstas nos seguintes textos legais: 
16.2 – Capítulo IV – Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial (artigos 81 até 108), da Lei nº. 
8.666/93 e alterações. 
16.3 – Independente das penalidades acima previstas poderá a Câmara de Vereadores aplicar 
multa aos infratores e na recusa injustificada em entregar os produtos e serviços licitados da 
empresa com proposta classificada na licitação, ensejará aplicação das penalidades enunciadas no 
art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações posteriores. 
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16.4 - O atraso injustificado na entrega dos serviços licitados após o prazo preestabelecido no 
Edital, sujeitará o contratado a multa, na forma estabelecida a seguir: 
a) De 01% (um por cento) do valor total da Solicitação de Fornecimento, para cada dia de atraso 
na entrega dos materiais; e 
b) De 05% (cinco por cento) do valor remanescente da Solicitação de Fornecimento, em qualquer 
hipótese de inexecução parcial, ou de qualquer outra irregularidade. 
c) De 10% (dez por cento) do valor total da Solicitação de Fornecimento, em caso de rescisão 
contratual por inadimplência da detentora da ata. 
16.5 - As multas a que se refere o item acima incidem sobre o valor do contrato e serão 
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Câmara de Vereadores ou, quando for 
o caso, cobradas judicialmente. 
16.6 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (objeto de contrato ou nota de empenho), a 
Contratante poderá aplicar às empresas, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 
sanções legalmente estabelecidas: 
a) advertência; 
b) multa por atraso no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, 
caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Câmara de 
Vereadores por período não superior a dois (2) anos; e 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
Parágrafo Único: a aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”, não prejudica a 
incidência cumulativa da penalidade prevista na alínea “b”, sem prejuízo de apresentação de 
defesa prévia pelo interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
16.7 - Pelos motivos que seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita às 
penalidades tratadas na condição anterior: 
a) pelo fornecimento do objeto, desconforme com o especificado e aceito; 
b) pela não substituição e reparação, no prazo estipulado, do objeto/serviço recusado; 
c) pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Edital e no futuro contrato. 
16.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o 
contraditório e ampla defesa. 
16.9 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de 
outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos 
causados à Câmara de Vereadores. 
16.10 – Se a licitante convocada recusar-se a assinar o contrato ou deixar de comparecer no prazo 
estabelecido para o mesmo fim sem justificativa por escrito e aceita pela Câmara de Vereadores, 
será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e 
assim sucessivamente. 
16.11 – Se a licitante convocada para assinar o contrato, não apresentar situação regular, no ato 
da assinatura do contrato, igualmente será aplicada a penalidade prevista no item 16, subitem 
16.6 alínea b) deste Edital. 
. 
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17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 – A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Câmara de 
Vereadores de Porto Belo revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 
derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento 
dos participantes da licitação. 
17.2 – As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Câmara de Vereadores de Porto Belo não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
17.3 – A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação da 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato ou 
do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
17.4 – Jamais será motivo para inabilitação ou desclassificação de Licitante, a falta de alguma 
condição do edital de pequena consequência ou de forma inexpressiva e que não prejudique a boa 
interpretação, aos direitos iguais e aos princípios básicos legais. O desatendimento de exigências 
formais não essenciais, não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a 
aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 
17.5 – A participação nesta licitação implica, por parte das licitantes, na aceitação, em caráter 
irretratável, de todos os termos do edital. 
17.6 – Ultrapassada a fase da habilitação, a licitante somente poderá ser desqualificada por 
motivos relacionados com a habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação, técnica e/ou 
qualificação econômico-financeira ou em razão de fatos supervenientes e só conhecidos após o 
julgamento. 
17.7 – As decisões referentes a este processo licitatório, poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda 
mediante publicação no Diário Oficial do Município. 
17.8 – Os casos não previstos neste Edital, serão decididos pela Comissão Permanente de 
Licitação. 
17.9 – Não serão motivos para arguir invalidade ou ilegalidade editalícias, pequenas falhas ou 
especificações que não prejudiquem a boa interpretação e aos princípios legais da escolha da 
melhor proposta, a exemplo da eventual descrição no objeto, de marcas ou especificações que 
levem à pressupor tendências, pois, para todos os efeitos, serão considerados referenciais básicos, 
podendo, entretanto, serem ofertados qualquer item do objeto do edital, de outros fabricantes, 
porém, com especificações técnicas e parâmetros de rendimento, desempenho e de qualidade, de 
níveis iguais ou superiores. 
17.10 – O objeto da futura contratação poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformidade 
com o Art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 
17.11 – A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 
decorrentes de fato supervenientes, devidamente comprovado ou anulado no todo ou em parte, 
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por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 
17.12 – É recomendada às licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste edital para 
a entrega dos envelopes e Sessão Pública da Tomada de Preço, com antecedência de 30 (trinta) 
minutos do horário previsto. 
17.13 – A proponente é inteiramente responsável pela fidelidade, integralidade, e legitimidade 
das informações prestadas, bem assim com relação aos documentos apresentados em qualquer 
fase da licitação.  Em assim sendo, a falsidade de qualquer documento apresentado ou a 
inverdade das informações nele contidas ou até mesmo quanto à ausência de quaisquer dos 
documentos exigidos, implicará a imediata desclassificação da proponente que o tiver 
apresentado, ou, após a contratação, podendo acarretar a rescisão contratual, tudo, sem prejuízo 
nas demais sanções cabíveis, principalmente, quando no intuito de fraude ou tumulto processual 
motivado, o que faz caracterizar o dolo. 
17.14 -  Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, deverão 
fazê-lo no prazo determinado pela Comissão Permanente de Licitação, sob pena de 
desclassificação/inabilitação. 
17.15 – Demais documentos e maiores informações poderão ser obtidos junto a Câmara de 
Vereadores de Porto Belo, junto a Comissão Permanente de Licitação, no endereço, e-mail e 
telefone mencionados neste edital. 
17.16 – Contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. 
17.17 – É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou à Autoridade superior, em qualquer 
fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública. 
17.18 – As proponentes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pela comissão Permanente de Licitação sob pena de 
desclassificação/inabilitação. 
17.19 – As normas que disciplinam esta Tomada de Preço serão sempre interpretadas a favor da 
ampliação da disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o interesse da Câmara 
de Vereadores, a finalidade e a segurança da contratação. 
17.20 – A participação da proponente nesta licitação implica no conhecimento e na aceitação de 
todos os termos deste Edital e seus Anexos. 
17.21 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação da Comissão Permanente de Licitação em contrário. 
17.22 – As normas que disciplinam esta Tomada de Preço serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não frustrem o interesse da Câmara de 
Vereadores, a finalidade e a segurança da Contratação. 
 
17.23 – Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o 
juízo da Comarca de Porto Belo (SC). 
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17.24 – Fazem parte integrante deste Edital: 
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Modelo do Documento de Credenciamento; 
Anexo III – Declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios; 
Anexo IV - Declaração de inexistência de fatos impeditivos; 
Anexo V - Declaração de que não emprega menor; 
Anexo VI – Modelo de Proposta de Preços; 
Anexo VII – Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo VIII – Minuta de Contrato. 
 
 
 
Porto Belo/ SC, 18 de março de 2021. 
 
 
__________________________________________ 
JOEL ORLANDO LUCINDA 
PRESIDENTE 
 
__________________________________________ 
JOHNSON ZUNINO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Tomada de Preço nº 01/2021 

1. Objeto 

1.1. Contratação de empresa de solução de conectividade sem fio, área de registro na cidade de 
Porto Belo - SC, para acesso à Internet, correio eletrônico, mensagens de texto, por meio de 
aparelhos móveis e serviços de telefonia, nas modalidades de Serviço Móvel Pessoal, para 
comunicação de voz e dados, com características de serviço pós-pagos, via rede móvel, com 
tecnologia digital. Devendo os serviços oferecer as facilidades de roaming nacional automático e 
dispositivos móveis de acessibilidade à internet, fornecidos em regime de comodato para 
atender as necessidades da Câmara de Vereadores de Porto Belo, conforme especificações e 
quantitativos descritos neste edital e anexo. 
 

1.2. Este Termo tem como objeto a definição das características e nuances próprias da contratação de 

empresa especializada na prestação do Serviço Móvel Pessoal - SMP no Estado de Santa Catarina, por 

intermédio de 15 (quinze) Códigos de Acesso (mantendo-se os Códigos de Acesso do Plano já existente, a 

serem informados pela contratante quando a Assinatura do Contrato – portabilidade), com o 

fornecimento das 15 (quinze) Estações Móveis, devidamente ativadas, associadas a um Plano Pós-Pago de 

Serviço, com franquia global estimada em 6.0000 minutos/mês, dos quais 3.000 minutos/mês para 

ligações VC1, 2.000 minutos/mês para ligações VC2 e 1.000 minutos/mês para ligações VC3, que 

possibilite o atendimento da Contratante em todas as localidades atendidas pela Autorizada, em sua Área 

de Prestação, para uso em ligações locais para telefones fixos e celulares de qualquer operadora, inclusive 

na condição de visitante em todo território nacional e com encaminhamento de chamadas de Longa 

Distância Nacional e Roaming nacional de forma isenta, devendo possuir sistema que permita a 

gestão/controle de minutos conversados por acesso contratado com interface via Internet, e acesso 

ilimitado a internet, conforme condições constantes do Edital e do presente Termo.  

2. VALOR ESTIMADO  

2.1. O orçamento estimativo para a presente contratação é de R$ 88.344,00 (oitenta e oito mil trezentos e 

quarenta e quatro reais), respeitados os quantitativos e limites de cada serviço e já incluídos materiais, 

tributos, contribuições sociais, previdenciárias e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento do 

presente contrato.  

2.2. Para o excedente de minutos que possivelmente possa ocorrer, deverá ser cobrado os mesmos valores 

por minutos constantes da proposta comercial.  

2.3. Fica autoriza a subcontratação de empresas de telefonia para a realização de chamadas em que seja 

indispensável a subcontratação. 
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2.4. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

Item 

 

Tipo do Serviço 

 

Tráfego mensal 

em minutos (A) 

 

Valor Por Minuto 

(B) 

 

Total 

1 VC1 Móvel Móvel Intra 1800 R$ 0,28 R$ 504,00 

2 VC1 Móvel Fixo 500 R$ 0,28 R$ 140,00 

3 VC1 Móvel Móvel Extra 700 RS 0,22 R$ 154,00 

4 VC2 (móvel para móvel intra) 500 R$ 0,22 R$ 110,00 

5 VC2 (móvel para fixo) 500 R$ 0,70 R$ 350,00 

6 VC2 (móvel para móvel extra) 1000 R$ 1,10 R$ 1.100,00 

7 VC3 (móvel para móvel intra) 250 R$ 0,22 R$ 55,00 

8 VC3 (móvel para fixo) 250 R$ 0,70 R$ 175,00 

9 VC3 (móvel para móvel extra) 500 R$ 1,10 R$ 550,00 

10 Assinatura Mensal 15 R$ 15,00 R$ 225,00 

11 Serviço de Gestão 15 R$   4,90 R$    73,50 

12 Acesso Ilimitado a internet (4,5gb) 15 R$   9,90 R$ 148,50 

13 Tarifa Zero – Intra grupo 15 R$   6,40 R$ 96,00 

 TOTAL MENSAL   R$ 3.681,00 

 TOTAL ANUAL   R$ 44.172,00 

 

2.4.1. Cotações do VC2 e VC3 a distribuições dos minutos destinados as ligações móvel para móvel intra, 

móvel para fixo e móvel para móvel extra. 

3. DO PERFIL DE TRÁFEGO  

3.1. O perfil de tráfego informado, para fins de cotação de proposta, não deve ser limitador dos serviços de 

telefonia a serem prestados à Câmara Municipal. Portanto, esses deverão atender à demanda da 

CONTRATANTE durante prazo de vigência do contrato, mesmo que a quantidade de ligações seja superior 

ao perfil informado.  

3.2. Para a cotação de preços, as licitantes devem considerar que todas as ligações ocorrem nos horários 

correspondentes à tarifa normal.  
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4. DOS SERVIÇOS  

4.1. Os serviços objeto do presente procedimento licitatório consistem em:  

4.2. Fornecimento de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Serviços de Longa Distância Nacional 

(LDN), na modalidade pós-pago, no Estado de Santa Catarina, incluindo roaming automático em todo o 

território nacional, com tarifa isenta. 

4.3. Fornecimento de sistema que permita a gestão/controle de minutos conversados por acesso 

contratado com interface via Internet;  

4.4. O fornecimento a Câmara de Vereadores de Porto Belo, em sistema de comodato com transferência ao 

patrimônio da contratante após 24 (vinte e quatro) meses, de 15 (quinze) kits, todos novos e de primeiro 

uso, contendo, cada um deles, 01 (uma) Estação Móvel (aparelho celular), 01 (um) Código de Acesso, 01 

(uma) bateria, 01 (um) carregador bi-volt original e 01 (um) manual de instruções em português, 

devidamente ativados e associados a um plano pós-pago;  

4.5. Os serviços, bem como os aparelhos devidamente habilitados, deverão estar disponíveis ao 

Contratante no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da assinatura do Contrato.  

4.6. Saliente-se que o número de acessos telefônicos móveis, apresentado no Item 4.1., bem como as 
estimativas de consumo apresentadas no Item 2.4., representa apenas uma estimativa, não significando 
nenhuma obrigatoriedade por parte da Câmara de Vereadores de Porto Belo  em realizá-los, e que a 
remuneração pela prestação de serviço será de acordo com o número de aparelhos habilitados por 
solicitação desta, e utilização dos serviços relacionados a seguir. 

 
4. DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  

4.1. Os referidos aparelhos Celular deverão ser novos, e de primeiro uso, e estar com atualização 

tecnológica compatível com aquelas comercializadas na data da entrega e deverão apresentar, no mínimo, 

as seguintes características:  

- 15 (quinze) aparelhos Celular tipo “smartphone” com no mínimo as seguintes características:  

Tecnologia GSM / HSPA / LTE / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / 
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 / HSPA 
42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) cat13 600/100 Mbps / LTE 

Tela  6,4" 
Sistema Operacional Android 10 
SIM Card compatível UTILIZA CHIP (NANO SIM)  
Dual SIM Sim 
Processador  4x 2.0 GHz kryo 260 + 4x 1.8 GHz kryo 260  

Processador Snapdragon 665 

Painel de Tela LCD 

Resolução Tela  1560 x 720 pixels 

Memória interna / capacidade 64 GB 4GB RAM 
Câmera 16+8+2 Mpx 
Câmera frontal 8 Mp   



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE PORTO BELO 

PODER LEGISLATIVO 
Rua Cap. Gualberto Leal Nunes, 330 — Centro 

88210-000 — Tel.: (47) 3369.4510 — PORTO BELO (SC) 
www.camaraportobelo.sc.gov.br 

 
 

Paço Legislativo Vereador Amadeu Serafim Raulino 
Porto Belo: Capital Catarinense dos Transatlânticos 

 

Bluetooth Sim 

Wi-Fi Sim 

Hotspot Wi-Fi Sim 

NFC Sim 

GPS Sim 

Slot para cartão de memória Sim 

  

4.2. É de inteira responsabilidade do fabricante, através de suas assistências técnicas, o reparo ou a 

substituição dos Aparelhos Celular e/ou acessórios que apresentarem defeitos ou vícios de qualquer tipo.  

4.3. Se comprovado, pela assistência técnica respectiva, através do competente laudo técnico, que o 

defeito no aparelho celular não foi ocasionado por mau uso do mesmo, a substituição não poderá 

representar nenhum ônus para a Contratante.  

4.4. A prestadora do SMP deverá fornecer, conjuntamente com os aparelhos celulares e igualmente em 

comodato, todos os acessórios ao pleno funcionamento dos mesmos, incluindo o carregador de baterias e 

demais já estipulados.  

5. CRITÉRIOS PARA CONTRATAÇÃO  

5.1. O critério a ser utilizado será o da MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo com as propostas oferecidas 

pelas Licitantes, e atendidas as exigências constantes deste Termo e do Edital respectivo.  

Porto Belo, 17 de março de 2021. 

 

_______________________ 
Joel Orlando Lucinda 
Presidente da Câmara de Vereadores 
 
 
___________________________ 
Johnson Zunino 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO II 

 
 

MODELO DO DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO 
Obs: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante da Tomada 
de Preço. 
 
 
 

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 
 

 
Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________________, portador(a) da Cédula de 
Identidade nº. _____________ e CPF sob nº. ___________, a participar da licitação instaurada 
pela Câmara Municipal de Vereadores de Porto Belo, na modalidade TOMADA DE PREÇO, na 
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da 
empresa ______________, bem como recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao 
certame. 
 
 
 
_________________, em ____ de________ de 2021. 
 
 
 

___________________________________ 
Carimbo, Nome e Assinatura do Credenciante 

 
 
 

 Anexar (este documento deverá estar fora do envelope). 
 No caso do credenciante ser Sócio-Administrador, Diretor, ou assemelhado: Fotocópia 

autenticada do Contrato Social ou Estatuto e da Ata de Eleição da Diretoria, nos quais constem os 
poderes delegados. 

 No caso do credenciante ser Procurador: fotocópia autenticada de Procuração Pública (ou 
original) com poderes específicos, acompanhada de prova dos poderes delegados; deve estar 
acompanhada de cópia autenticada do contrato social em vigor. 
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ANEXO III 

 
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS 

 
Obs: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante  da Tomada 
de Preço. 
 
 
 
Licitante (nome, CNPJ), sediada na Rua ______ nº _____, bairro _______, cidade ___________, 
estado __________, declara, sob as penas da lei, que atende plenamente os requisitos de 
habilitação constantes do edital da TOMADA E PREÇO Nº 01/2021, da Câmara de Vereadores de 
Porto Belo.  
 
 
 

Cidade ________, __ de _______ de 2021. 
 
 
 

NOME (RG e CPF) e ASSINATURA DO REPRESENTANTE 
E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO IV 

 
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
Obs: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante da Tomada 
de Preço. 
 
 
A empresa _________________, inscrita no CNPJ nº _____________, situada no endereço 
____________, DECLARA, sob as penas da Lei, que esta proponente não incorre em quaisquer das 
seguintes situações: Para fins de participação no Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021, 
declaramos para todos os fins de direito, que a nossa empresa não foi declarada inidônea e nem 
está suspensa em nenhum órgão público, Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do Artigo 32 
- Parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, alterado pela Lei n° 9.648/98. 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 
 
 
 

Cidade ________, __ de _______ de 2021. 
 
 
 

NOME (R.G. e CPF) e ASSINATURA DO REPRESENTANTE 
E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO V 
 
 

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 
 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR 
Obs: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante  da Tomada 
de Preço. 
 
 
 
Declaramos para fins de participação na ...........................................(preencher com o tipo de 
licitação) nº ...../..... (preencher o nº da licitação) que a empresa ............................................., CNPJ 
nº ........................, cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, ou seja, 
não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre 
ou perigoso, ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 
A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima durante a vigência do 
contrato acarretará em rescisão deste. 
 
 

..........................., ..... de .................. de 2021. 
 
 
 
 

NOME (RG e CPF) e ASSINATURA DO REPRESENTANTE 
E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO VI 

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
Obs: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante  da Tomada de Preço. 
 

Nome da empresa proponente: _____________________________________________________________  

CNPJ - MF: ______________________________________________________________________________  

Endereço completo: _______________________________________________________________________  

Telefone/E-mail: ______________________________________________________________________ 

Objeto: _________________________________________________________________________________ 

 Tráfego  mensal em minutos 

(A) 

Valor Por Minuto (B) Total  

VC1 Móvel Móvel Intra 1800   

VC1 Móvel Fixo 500   

VC1 MóvelMóvel Extra 700   

VC2 (móvel para móvel intra) 500   

VC2 (móvel para fixo) 500   

VC2 (móvel para móvel extra) 1000   

VC3 (móvel para móvel intra) 250   

VC3 (móvel para fixo) 250   

VC3 (móvel para móvel extra) 500   

Assinatura Mensal 15   

Serviço de Gestão 15   

Acesso Ilimitado a internet 15   

Tarifa Zero 15   

TOTAL MENSAL    

TOTAL ANUAL    
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MODELOS DE APARELHOS 

Quantidade            Marcas Modelos 

15 (quinze)                                 

 

Dados Bancários: 

Banco – Agência e Conta Corrente (Pessoa Jurídica) em nome da proponente. 

VALIDADE DE PROPOSTA:.........(prazo por extenso) dias, contados da data de sua apresentação.  

Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e 

indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, 

seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da TOMADA DE 

PREÇO Nº 01/2021. 

Os valores VC2 e VC3 constantes desta proposta comercial dizem respeito a chamadas de competência 

direta da operadora em que não necessite a subcontratação.  

A escolha das operadoras de longa distância para ligações do tipo VC2 e VC3 obedecerá ao disposto na 

Resolução 477/07 da ANATEL e demais diplomas legais sobre o tema.  

As subcontratações, terceirizações ou transferências totais ou parciais a terceiros, dos serviços licitados, 

serão aceitos na forma da legislação em vigor, especialmente da Lei 8.666/93 e das Normas da Anatel.  

O excedente de ligações será cobrado nos mesmos valores por minutos constante desta proposta.  

 

..........................., ..... de .................. de 2021. 
 
 
 
 

NOME (RG e CPF) e ASSINATURA DO REPRESENTANTE 
E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO VII 

 
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 

 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(Modelo a ser preenchido pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte) 
 Obs.: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante da 

Tomada de Preço. 
 Este documento deverá estar fora dos envelopes, JUNTAMENTE COM O CREDENCIAMENTO. 

 
 
 
Nome da empresa, qualificação, endereço, inscrita no CNPJ, neste ato representada por 
_________, portador de Cédula de Identidade, inscrito no CPF, DECLARA, sob as penalidades da 
lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do artigo 3º 
da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e 
vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas 
pelo parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006. Tendo 
conhecimento dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em 
cumprimento ao artigo 32, §2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
 
 

Cidade ________, __ de _______ de 2021. 
 
 
 
 
 

NOME (RG e CPF) e ASSINATURA DO REPRESENTANTE 
CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO VIII 

MINUTA DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL 

CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO BELO, com sede na Rua Capitão Gualberto Leal Nunes, 

número 330, Bairro Centro, na cidade de Porto Belo (SC), inscrita no CNPJ sob o n° 

04.984.856/0001-08, representada neste ato por seu Presidente JOEL ORLANDO LUCINDA, 

brasileiro, divorciado, portador do RG nº ________________ e CPF nº ________________, 

residente e domiciliado na Rua _____________________, doravante denominada CONTRATANTE 

e, de outro lado, a empresa ________________________, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº___________, com sede na _________________, ______________, 

_____________, neste ato representada pelo______________, nacionalidade, estado civil, 

profissão, portador da Cédula de Identidade nº __________ e inscrito no CPF/MF sob o nº 

________________, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato, 

que será regido pelas disposições da Tomada de Preço nº 01/2021 e seus anexos, com 

fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, além das demais disposições legais 

aplicáveis, e pelas condições estabelecidas abaixo:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1. O objeto do presente, consiste na contratação de empresa para a prestação do Serviço Móvel 

Pessoal – SMP, com fornecimento de 15 (quinze) Aparelhos Celular em comodato, com a 

implementação de habilitações para 15 (quinze) linhas que deverão propiciar ligações telefônicas 

e a recepção de chamadas telefônicas nos equipamentos em comodato, juntamente com a 

entrega do Kit básico contendo, no mínimo, 01 (uma) bateria, 01 (um) carregador rápido bi-volt, 

01 (um) manual de instrução e, garantia do equipamento de, no mínimo, 01 (um) ano, para cada 

equipamento, que permita a comunicação entre celulares ou entre celular e telefone fixo, com 

quantidade de minutos/mês/compartilhados, pré-fixados, para a realização de ligações e 

recebimento de chamadas, para cada equipamento, tudo conforme consta do Anexo I deste 

Instrumento Contratual. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

2.1. Integram o presente CONTRATO os seguintes documentos: 

a) Cópia da Proposta Comercial da CONTRATADA que consta – em original - nos autos do processo 

licitatório; 

b) Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a 

defesa do consumidor e dá outras providências, e suas alterações; 

c) Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores, que regulamenta o art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, e institui normas para licitações e contratos na 

Administração Pública e dá outras providências, e suas alterações; 
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d) Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de 

telecomunicações, a criação e o funcionamento do órgão regulador dos serviços e outros aspectos 

institucionais, nos termos da Emenda Constitucional número 8, de 1995, e suas alterações; 

e) Regulamento do Serviço Móvel Pessoal, aprovado pela Resolução 477, de 07 de agosto de 2007, 

da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, e suas alterações; 

f) Portaria 1960, de 06 de dezembro de 1996, dispõe sobre a multa por atraso de pagamento de 

conta ou fatura de prestação de Serviços Públicos de Telecomunicações, e suas alterações; 

g) Outros atos emanados dos poderes públicos competentes e da Agência Nacional de 

Telecomunicações – ANATEL – que regulamentam ou venham regulamentar o objeto do presente 

CONTRATO. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS: 

3.1. A CONTRATADA obriga-se a prestar Serviço Móvel Pessoal – SMP, com fornecimento de 15 

(quinze) equipamentos em comodato, que permita a comunicação entre celulares ou entre celular 

e  telefone fixo, objeto deste contrato, consoante os padrões de qualidade e em consonância com 

as normas expedidas pelo Poder Concedente, na sua área de prestação de serviços e, dentro de 

sua área de cobertura ou ainda conforme acordos de roaming. 

3.2. A CONTRATADA obriga-se a prestar o serviço objeto deste contrato, utilizando tecnologia 

móvel adequada às necessidades da CONTRATANTE, nas diferentes regiões da sua área de 

prestação. 

3.3. Ficará, no entanto, a critério da CONTRATADA, determinar qual será a tecnologia móvel a ser 

utilizada, e, sua eventual alteração, desde que a tecnologia adotada, atenda às necessidades da 

CONTRATANTE e nem onere, de forma arbitrária e unilateral, a obtenção dos serviços 

contratados, porventura afetados por essa mudança. 

3.4. A CONTRATANTE poderá solicitar linhas adicionais, relativas ao objeto deste contrato, desde 

que proceda tal solicitação, por escrito, devendo a mesma ser encaminhada por pessoa autorizada 

e previamente designada e dentro do limite legal estabelecido para as contratações públicas. 

3.5. Além das responsabilidades resultantes deste Contrato, da Lei n° 9.472/1997, do Contrato de 

concessão/autorização assinado com a ANATEL e alterações e demais disposições regulamentares 

pertinentes aos serviços a serem prestados, fica a CONTRATADA com a obrigação de disponibilizar 

os serviços contratados para uso pela CONTRATANTE, dentro dos parâmetros e rotinas 

estabelecidas e do prazo pactuado neste instrumento contratual, implantando-os de forma 

adequada às necessidades da CONTRATANTE, com a supervisão permanente dos mesmos, de 

modo a obter uma operação correta e eficaz; 
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3.6. Obriga-se a CONTRATADA a entregar os equipamentos em comodato na sede da 

CONTRATANTE devidamente habilitados, nas condições a seguir explicitadas; 

3.7. As habilitações das 15 (quinze) linhas deverão ser realizadas e implementadas em aparelhos 

da empresa CONTRATADA, que deverão ser entregues à Câmara Municipal de Porto Belo (SC), em 

no máximo 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do presente Contrato, juntamente com Kit 

básico, para cada aparelho, contendo, no mínimo, 01 (uma) bateria, 01 (um) carregador rápido 

bivolt, 01 (um) manual de instrução, e garantia do aparelho de no mínimo 01 (um) ano, prazo esse, 

previsto no Edital de licitação; 

3.8. Fica a CONTRATADA obrigada a prestar os serviços contratados de forma meticulosa e 

constante, mantendo a qualidade dos mesmos dentro dos padrões estabelecidos. 

3.9. Fica a CONTRATADA obrigada por este instrumento, a prestar os serviços de segunda-feira a 

domingo, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana. 

3.10. Fica a CONTRATADA obrigada a atender em até 48 (quarenta e oito) horas às solicitações da 

fiscalização da Câmara Municipal de Porto Belo, representada quer pelo seu Presidente, quer pela 

Mesa Diretora, quanto às falhas ou interrupções na prestação dos serviços contratados, 

restabelecendo a prestação dos serviços no prazo máximo estabelecido em regulamento pela 

ANATEL; 

3.11. Fica a CONTRATADA obrigada a tomar todas as providências necessárias para a fiel execução 

deste Instrumento Contratual, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas 

em até 48 (quarenta e oito) horas; 

3.12. Fica a CONTRATADA obrigada a utilizar de pessoal devidamente habilitado para a execução e 

manutenção dos serviços contratados; 

3.13. A CONTRATADA responsabiliza-se por danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste Instrumento Contratual, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento por parte da 

CONTRATANTE; 

3.14. A CONTRATADA obriga-se a abster-se de quaisquer iniciativas ou práticas que impliquem em 

ônus para a CONTRATANTE, se não estiverem previstas neste Instrumento Contratual;  

3.15. A CONTRATADA sujeita-se a ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, no 

acompanhamento da execução dos serviços contratados, devendo prestar todos os 

esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

3.16. A CONTRATADA obriga-se a comunicar à Câmara Municipal de Porto Belo, representada pelo 

seu Presidente, bem como, à Mesa Diretora da Casa de Leis, por escrito, qualquer anormalidade 

de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
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3.17. A CONTRATADA obriga-se a providenciar junto aos órgãos competentes os registros e 

licenciamentos regulamentares e pertinentes aos serviços contratados, sem ônus para a 

CONTRATANTE; 

3.18. A CONTRATADA obriga-se a apresentar a fatura/nota fiscal consolidada de cobrança de 

serviços, contendo, o valor total do serviço, a quantidade total do serviço, o tempo total das 

chamadas, o histórico dos valores totais dos serviços prestados, e o tempo total das chamadas 

relativas a cada mês; 

3.19. A CONTRATADA responsabiliza-se, em relação a seus empregados, por todas as despesas 

decorrentes da execução dos serviços previstos neste Instrumento Contratual, tais como: salários, 

seguros de acidente, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-refeições, vales-

transportes, e outras que eventualmente venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

3.20. Fica vedado à CONTRATADA ceder ou transferir a outrem por qualquer forma, nem mesmo 

parcialmente, nem subcontratar, os serviços a que está obrigada a prestar por força deste 

Instrumento Contratual, salvo se prévia e expressamente autorizado pela Administração da 

CONTRATANTE; 

3.21. Fica bem claro que, eventual atualização e/ou modernização dos equipamentos ofertados 

em comodato, configura novo objeto, vedado, portanto, a sua utilização, em razão da execução do 

presente Instrumento Contratual. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PLANO DE SERVIÇO CONTRATADO E DA HABILITAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS EM COMODATO FORNECIDOS: 

4.1 Para a habilitação e adesão ao Plano de Serviço Contratado e oferecido pela Prestadora 

Contratada, a CONTRATANTE receberá, em comodato, as Estações Móveis de modelo certificado 

pelo Poder Concedente, compatível, no caso de SMP, dando-lhe a devida manutenção, quando 

necessário, bem como dar as baterias usadas, para que haja destinação correta, pelas normas de 

proteção ambiental. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO: 

5. 1. Pela prestação dos serviços pactuados, descrito na Cláusula Primeira, 1.1, deste Instrumento 

Contratual, a CONTRATANTE pagará mensalmente, à CONTRATADA, o valor de R$ 

...........(XXXXXX). O valor global contratado pelo período de 24 (vinte e quatro) meses é de R$ 

.........(XXXXXXX). 

CLÁUSULA SEXTA. DO PAGAMENTO, FORMA DE COBRANÇA E CONTESTAÇÃO: 

6.1. A cobrança dos valores devidos pela CONTRATANTE será efetuada mediante a apresentação 

mensal de Nota Fiscal-Fatura consolidada de cobrança de serviços, contendo, o valor total do 

serviço, a quantidade total do serviço, o tempo total das chamas, o histórico dos valores totais dos 
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serviços prestados, e o tempo total das chamadas relativas a cada mês, para seu devido ateste 

pelo órgão responsável, em até 05 (cinco) dias da data prevista para liquidação e pagamento pela 

CONTRATANTE das parcelas mensais referente ao objeto contratado, conforme explicitado no 

Regulamento do Serviço Móvel Pessoal, aprovado pela Resolução 477 de 07/08/2007 da ANATEL e 

alterações; 

6.2. O não pagamento da Nota-Fiscal-Fatura de Serviços de Telecomunicações, na data do seu 

vencimento, obriga a CONTRATANTE a arcar com multa por atraso estipulada em 2% (dois por 

cento) incidente sobre o valor total do débito, acrescidos de juros de mora legais, sem prejuízo da 

exigência do débito, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial.  

6.3. A contestação de débitos explicitados na Nota-Fiscal-Fatura de Serviços de Telecomunicações 

deverá ser conforme explicitado no Regulamento do Serviço Móvel Pessoal, aprovado pela 

Resolução 477 da ANATEL. Após retirado o débito contestado, para apuração de sua pertinência 

ou não, será emitida nova Nota-Fiscal-Fatura de Serviços de Telecomunicações, que deverá ser 

paga na data explicitada; 

6.4. Apurada a pertinência do débito contestado este será incluído na Nota-Fiscal-Fatura de 

Serviços de Telecomunicações do mês seguinte à contestação, acrescido da multa e dos juros 

legais devidos pelo pagamento em atraso; 

6.5. A contestação de débitos poderá ser feita pela CONTRATANTE, representada pelo Presidente 

ou pela Mesa Diretora, na forma escrita ou verbal, podendo, para tal, a CONTRATANTE valer-se de 

qualquer meio de comunicação à distância, observado o disposto no Regulamento do Serviço 

Móvel Pessoal; 

6.6. A contestação será processada pela CONTRATADA e receberá um número de ordem, que será 

informado, por escrito, à CONTRATANTE, possibilitando o acompanhamento de sua solução por 

intermédio do Serviço de Atendimento; 

6.7. A CONTRATANTE poderá apresentar a contestação de débitos lançados na Nota-Fiscal-Fatura 

de Serviços de Telecomunicações em até 90 (noventa) dias contados da data de vencimento da 

conta impugnada; 

6.8. O não-recebimento do documento de cobrança, seja por extravio ou por qualquer outro 

motivo, não é justificativa para o não-pagamento da prestação dos serviços, devendo, nessas 

hipóteses, a CONTRATANTE entrar em contato com a CONTRATADA, para a solicitação de 2ª via 

do documento de cobrança, para poder realizar o respectivo pagamento;  

CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CONTRATADOS POR FALTA DE PAGAMENTO: 
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7.1. A CONTRATANTE deverá cumprir com todas as obrigações fixadas neste Instrumento 

Contratual, efetuando o pagamento decorrente da prestação dos serviços pactuados pela 

CONTRATADA na data de seu vencimento. 

7.2. Caso a CONTRATANTE não efetue o pagamento decorrente da prestação dos serviços 

contratados e fornecidos pela CONTRATADA, a contratante receberá aviso formal do não-

pagamento da Nota-Fiscal-Fatura dos Serviços de Telecomunicações emitida, solicitando o 

pagamento imediato da mesma. 

7.3. Permanecendo a CONTRATANTE inadimplente perante a CONTRATADA, poderá esta última 

adotar as seguintes providências: 

7.3.1. Transcorridos 15 (quinze) dias desde o recebimento do aviso formal previsto no item 7.2, a 

CONTRATADA suspenderá parcialmente o provimento do serviço, com bloqueio das chamadas 

originadas na Estação Móvel da CONTRATANTE e das chamadas a cobrar destinada à Estação 

Móvel da CONTRATANTE. 

7.3.2. Transcorridos 30 (trinta) dias desde a suspensão prevista no item 7.3.1, a CONTRATADA 

suspenderá totalmente o provimento do serviço, inabilitando a CONTRATANTE a originar e 

receber chamadas; 

7.3.3. Transcorridos 45 (quarenta e cinco) dias de suspensão total do provimento do serviço 

previsto no item 7.3.2, a CONTRATADA desativará definitivamente a Estação Móvel do Usuário, 

rescindindo o Contrato de Prestação de Serviços. 

7.4. Nos casos previstos nos itens 7.3.1 e 7.3.2 a CONTRATADA avisará formalmente a 

CONTRATANTE, comunicando, por escrito, o seguinte: 

7.4.1. do direito de receber o relatório detalhado dos serviços executados; 

7.4.2. da possibilidade, forma e prazo para contestação do débito; e 

7.4.3. das sanções a que estará sujeito na ausência de contestação; 

7.5. O aviso formal previsto no item 7.3.1 e 7.3.2 será renovado antes de cada sanção; 

7.6. Durante o período de suspensão parcial dos serviços, é direito da CONTRATANTE originar 

chamadas aos serviços públicos de emergência; 

CLÁUSULA OITAVA – MINUTOS EXCEDENTES:  

8.1. A tarifa do ‘minuto excedente’ à quantidade/limite, de minutos, pré-determinada na licitação 

pública e, pré-determinada nas descrições específicas do ‘objeto licitado’, constante do Anexo I, 

deste instrumento, fica pactuada em R$ ...(XX), para todas as ligações originadas nas Estações 

Móveis, utilizadas pela CONTRATANTE, ligações essas que, eventualmente, poderão ser 

autorizadas, por escrito, pela Administração da Casa de Leis, em caso de necessidade justificada. 
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CLÁUSULA NONA - BLOQUEIO DAS LIGAÇÕES: 

9.1 – A contratante procederá ao bloqueio das ligações originadas das estações móveis utilizadas 

que excederem á quantidade/limite de minutos pré-determinada na licitação pública, bem assim, 

procederá ao bloqueio, em relação ás chamadas realizadas. A Contratada deverá disponibilizar 

para a Contratante, plano de gestão, para as ações relativas ao bloqueio e liberação das 

chamadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE DO PREÇO: 

10.1.- O preço ajustado e pactuado neste Instrumento Contratual não será reajustado durante o 

período do prazo contratual de 24 (vinte e quatro) meses. Poderá, no entanto, em caso de 

renovação contratual, ser alterado após esse período, mediante índice divulgado pela Agência 

Nacional de Telecomunicações – ANATEL, em norma específica para o serviço, observada a 

legislação em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO CONTRATUAL: 

11.1. – Este Contrato vigerá por 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, através de Termo Aditivo, tendo 

validade e eficácia legal após a publicação no diário oficial do município; 

11.2. A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no Diário Oficial o 

Município, no prazo máximo de vinte dias, contados da data de sua assinatura; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

12.1 . Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93, 

sempre por intermédio de Termo Aditivo; 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

13.1. Compete à CONTRATANTE: 

I - utilizar adequadamente o SMP, respeitadas as limitações tecnológicas; 

II - cumprir as obrigações fixadas no Contrato de Prestação do SMP, em especial efetuar 

pontualmente o pagamento referente à prestação do serviço, observadas as disposições 

contratuais; 

III - somente fazer uso de Estação Móvel que possua certificação expedida ou aceita pela ANATEL;  

IV - manter a Estação Móvel dentro das especificações técnicas segundo as quais foi certificada; 

V - Controlar as ligações realizadas e documentar as ocorrências havidas; 

VI – Receber da CONTRATADA informações, esclarecimentos e o relatório detalhado dos serviços; 
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VII - Permitir acesso dos empregados credenciados da CONTRATADA às dependências da Câmara 

Municipal, para a execução dos serviços contratados, quando necessário; 

VIII - Responsabilizar-se pelos casos de perda, roubo ou furto dos equipamentos recebidos em 

comodato; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

14.,1. Obriga-se a CONTRATADA a responder por quaisquer interferências de estranhos nos 

acessos aos serviços contratados, bem como, zelar pela qualidade, eficiência e integridade da 

comunicação; 

14.2. Manter atendimento às solicitações da CONTRATANTE, 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e 

quatro) horas por dia; 

14.3. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, 

obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas 

por terceiros, que venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento deste Contrato; 

14.4. Iniciar a prestação dos serviços  e entrega dos aparelhos em comodato em até 30 (trinta) 

dias corridos após a assinatura deste Instrumento Contratual; 

14.5. Manter durante o período de vigência deste Contrato, um preposto aceito pela 

CONTRATANTE para representação da CONTRATADA sempre que for necessário; 

14.6. Fornecer números telefônicos para contato da CONTRATANTE com as pessoas encarregadas 

de proceder à manutenção dos equipamentos envolvidos na prestação dos serviços contratados, 

mesmo fora do horário de expediente, sem que com isso ocorra qualquer ônus extra para a 

CONTRATANTE; 

14.7. Responsabilizar-se pela prestação e execução dos serviços contratados, colocando à 

disposição da CONTRATANTE, a quantidade de .............minutos, que se constitui no limite/padrão 

a ser utilizado e pré-determinado na licitação pública, em cada Estação Móvel, de modelo 

certificado pelo Poder Concedente, compatível, no caso de SMP, que será utilizado pelos senhores 

Vereadores e Servidores Públicos da Câmara Municipal de Porto Belo; 

14.8. Responsabilizar-se pela prestação e execução dos serviços contratados, colocando à 

disposição da CONTRATANTE, a quantidade de 6000 minutos (de acordo com planilha 

orçamentária anexa ao Edital de Licitação), que se constitui no limite/padrão a ser utilizado e pré-

determinado na licitação pública, na Estação Móvel respectiva, de modelo certificado pelo Poder 

Concedente, compatível, no caso de SMP, que será utilizado pela própria Câmara Municipal de 

Porto Belo. 
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14.09. Responsabilizar-se com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde 

que praticados por seus técnicos, empregados, prepostos, durante a execução dos serviços e/ou 

reparos; 

14.10. Responsabilizar-se pelo bloqueio das chamadas originadas e recebidas na Estação Móvel da 

CONTRATANTE, pelo bloqueio das chamadas a cobrar e recebidas à cobrar, destinadas à Estação 

Móvel da CONTRATANTE, nos casos previstos na Cláusula Nona, item 9.1 deste Instrumento 

Contratual, sem qualquer ônus e custos intrínsecos à essa específica prestação de serviço, para a 

CONTRATANTE; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta das dotações 

orçamentárias consignadas no............. Elemento de Despesa..........,. Para tanto foi emitida em 

___/______/2.021 a Nota de Empenho número ......... no valor estimado de R$................,  para o 

exercício de 2.022 a Nota de Empenho número ......... no valor estimado de R$................, e para o 

exercício de 2.023 a Nota de Empenho número ......... no valor estimado de R$................,  para 

cobrir as despesas desta contratação; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO INADIMPLEMENTO E DAS PENALIDADES: 

16.1. Caso a CONTRATADA não cumpra os prazos estipulados para a prestação parcial ou total dos 

serviços contratados, deverá apresentar justificativa, por escrito, devidamente comprovada, nos 

casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranhos à vontade das 

partes, que altere fundamentalmente as condições pactuadas neste contrato; o mesmo deverá 

ocorrer caso haja impedimento da execução contratual por fato ou ato de terceiro reconhecido 

pela Administração em documento contemporâneo a sua ocorrência; 

16.2. Pela inexecução parcial ou total dos compromissos assumidos pelas partes o presente 

contrato poderá ser rescindido, conforme explicitado pela legislação de regência, aplicando-se à 

parte que der causa à rescisão, multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato; 

16.3. As multas devidas, bem como os prejuízos que porventura sejam causados por qualquer das 

partes serão cobradas na forma da lei; 

16.4. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste Instrumento Contratual, será 

precedida de regular processo administrativo, mediante o qual se garantirá o contraditório e a 

ampla defesa e o devido processo legal; 

16.5. Caso a CONTRATADA não cumpra com os prazos estipulados para a prestação parcial ou 

total dos serviços contratados, ficará sujeita à multa de mora, na forma prevista no instrumento 

convocatório e neste instrumento contratual, sendo que a aplicação de multa, não impedirá que a 
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Administração da CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções 

previstas na Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações. 

16.6. Fica a CONTRATADA sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666, de 21 de 
Junho de 1993, podendo a Administração da CONTRATANTE aplicar à contratada, as seguintes 
sanções: 
- advertência; 
- multa, na forma prevista no instrumento convocatório e neste instrumento contratual; 
- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção prevista no inciso III, do art. 87 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO: 

17.1. Durante a vigência do Contrato, a prestação dos serviços será acompanhada e fiscalizada por 

servidor(es) designado(s) para este fim, permitida a contratação de terceiros, mediante a adoção 

das medidas legais cabíveis, para assisti-lo(s) e subsidiá-lo(s) de informações pertinentes a essa 

atribuição. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do(s) deverão ser 

solicitadas ao Presidente da Câmara Municipal ou à Mesa Diretora, em tempo hábil, para a adoção 

das medidas convenientes. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO: 

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Belo para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do 

presente contrato, com a renúncia de qualquer outro. E por estarem justos e contratados, as 

partes assinam o presente CONTRATO em três (03) vias de igual teor e forma. 

    

Porto Belo(SC)_______/______2021 

 

CONTRATANTE                                                                      CONTRATADA 

Nome:                                                                                       Nome: 

 

Testemunhas: 


