
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2017 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017  

 

 

Município de Novo Xingu - RS 

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Financiamento. 

Tipo de julgamento: menor preço GLOBAL 

 

Edital de pregão para a contratação 
de empresa para a prestação de 
serviços de telefonia móvel. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU, no uso de suas 

atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do 

dia 05 do mês de outubro do ano de 2017, na Sala da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Finanças, localizada na Avenida Emilio Knaak, 1160, se reunirão o 

pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 014/2017, com a finalidade 

de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a contratação de 

empresa para a prestação de serviços descritos no item 1, processando-se essa 

licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto Municipal 

nº 014/2017, de 15 de maio de 2007, com aplicação subsidiária da Lei Federal 

nº 8.666, de 21/06/1993. 

 

1 - DO OBJETO:  

Constitui objeto da presente licitação a contratação de pessoa 

jurídica, legalmente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicação – 

ANATEL, para a prestação de SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, na modalidade 

pós-pago, com o fornecimento de 18  linhas e 16 aparelhos móveis novos, em 

regime de comodato, mediante as condições estabelecidas neste edital, para as 

Secretarias do Município de Novo Xingu-RS, conforme descrições e especificações 

do Anexo I – Termo de Referência, do presente edital. 

 

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 



 2.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no 

item 7 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de 

habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, 

respectivamente, como de n° 01 e n° 02, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU – RS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 039/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2017 

ENVELOPE N° 1 – PROPOSTA 

NOME DO PROPONENTE: 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU – RS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 039/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2017 

ENVELOPE N° 2 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

NOME DO PROPONENTE: 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

 3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, 

diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador 

regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único 

admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. 

 3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação 

de documento de identidade. 

 3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 

deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

  

 3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio 

ou assemelhado, deverá apresentar: 

 a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado; 



 a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de 

sociedade comercial ou de sociedade por ações; 

 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em 

exercício, no caso de sociedade civil; 

 a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática 

de todos os atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País; 

 a.5) registro comercial, se empresa individual. 

 

 b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do 

outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, 

§ 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as 

pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a 

indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 

 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da 

licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de 

propostas e para prática de todos os atos inerentes ao certame (modelo anexo III). 

 Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato 

deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante 

legal da empresa. 

 Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de 

uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da 

empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste 

procedimento licitatório. 

  3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de 

recorrer, é obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas 

referentes à licitação. 

            3.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 

45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 

6.15 a 6.18 e 7.3, deste edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento 

do credenciamento, declaração, firmada por contador ou representante legal da 



empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos 

neste edital. 

            3.5.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita 

bruta até o limite de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos 

benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 

2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste edital, conforme o disposto no 

art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora 

dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador ou 

representante legal, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se 

enquadra como beneficiária, além de todos os documentos previstos neste edital. 

 

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença 

das licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, 

inicialmente, receberá os envelopes nºs 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

 4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, 

não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

 4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais 

deverão: 

 a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de 

ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame.  

b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação (modelo anexo II). 

 

5 - PROPOSTA DE PREÇO: 

 5.1. A proposta, (modelo anexo IV) cujo prazo de validade é fixado pela 

Administração em 60 dias, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente 

numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal 

da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e 

deverá conter: 

 a) razão social da empresa; 



 b) proposta financeira, mencionando o preço global dos serviços objeto desta 

licitação, onde deverão estar incluídos todos os custos com material, mão-de-obra, 

inclusive o BDI, (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc); 

 c) planilha de quantitativos e custos unitários. 

  

 Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores 

constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo 

desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação. 

 

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

 6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a 

autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por 

cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma 

dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora. 

  

 6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no 

subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 

(três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos em suas propostas escritas. 

 6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos 

requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem 

novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do 

autor da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedora. 

 6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 

realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

 6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida 

a palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

 6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60 s (sessenta segundos) 

para apresentar nova proposta. 

 6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

 6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 0,5% (meio por 

cento). 



 6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a 

proponente desistente às penalidades constantes no item 12 deste edital. 

 6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo 

pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, 

consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o 

último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação 

das propostas. 

 6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço global e o valor estimado para a 

contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que 

seja obtido preço melhor. 

 6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo 

pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances 

 6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o 

menor preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor 

mais baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, 

decidindo motivadamente a respeito. 

 6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e 

aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço global, 

desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste 

edital e seja compatível com o preço de mercado.  

 

 6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) contiverem opções de preços alternativos; 

c) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

d) se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não 

atenderem aos requisitos do item 5; 

e) apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 

 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir 

ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-

se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 



 6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 

previstas no edital. 

          6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate 

ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como 

critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas, as 

empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.5.1, deste 

edital. 

        6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela 

cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

 6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte 

forma: 

 a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da 

proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) 

minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, 

situação em que será declarada vencedora do certame. 

 b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, 

convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de 

menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, 

empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na 

hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo 

previsto na alínea a deste item. 

 6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 

satisfizer as exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame 

o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

 6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses 

em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, 

empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

 6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, 

sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e 



verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida 

para habilitação e os recursos interpostos. 

 6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo 

todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto 

ao setor de Licitação deste Município, conforme subitem 13.1 deste edital. 

 6.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada 

nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as 

licitantes presentes. 

 

7 - DA HABILITAÇÃO: 

 7.1. Para fins de habilitação neste pregão, o licitante deverá apresentar, dentro 

do ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos: 

 7.1.1 declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da 

Constituição da República, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002, 

(modelo anexo V); 

 

 7.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 a) registro comercial no caso de empresa individual; 

 b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

 c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.1.2.1 Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos 

documentos referidos no item 7.1.2, a empresa que já os houver apresentado no 

momento do credenciamento, previsto item 03 deste edital.  

 

 7.1.3 - REGULARIDADE FISCAL: 

 a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividades; 



 b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União 

administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão 

Conjunta Negativa); 

 c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou 

sede do licitante; 

           d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou 

sede do licitante; 

  e) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

 

7.1.4 - REGULARIDADE TRABALHISTA 

   a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943.  

 

7.1.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

  a) Atestado(s) de desempenho anterior, expedido(s) pela Administração 

Pública ou empresa privada, em nome da licitante, comprovando que prestou para 

qualquer da entidades supramencionadas, serviço compatível em termos de 

especificação e prazo com o oferecido para esta licitação. 

b) Autorização e/ou declaração expedida pela Agência Nacional de 

Telecomunicações – ANATEL, para prestação de Serviço Móvel, vigente; 

 

 Observação: Considera-se compatível o objeto cuja complexidade tecnológica 

seja similar ao objeto licitado e sua execução guarde proporcionalidade entre a 

quantidade executada e o período utilizado para tanto. 

 

7.1.6 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da 

data designada para a apresentação do documento; 



 7.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser 

substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo 

social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade. 

 Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para 

cadastro esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no 

órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado 

apresentado, sob pena de inabilitação. 

              7.3 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa 

que atender ao item 3.5.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de 

regularidade fiscal, previstos no item 7.1.3, deste edital, terá sua habilitação 

condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 

regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como 

vencedora do certame. 

 7.3.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única 

vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo 

interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

 7.3.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será 

suspensa, podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade 

ao certame, ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de 

acompanhar o julgamento da habilitação. 

  7.3.3 O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a 

empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, 

ainda que apresentem alguma restrição. 

 7.3.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, 

implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, 

sem prejuízo das penalidades previstas no item 12.1, alínea a, deste edital. 

  7.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do 

pregoeiro pelo prazo de 20 (vinte) dias, a contar da homologação da licitação, devendo 

a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

inutilização do envelope. 

 

 



8 - DA ADJUDICAÇÃO: 

 8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que 

ofertar o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do 

certame. 

 8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro 

inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, 

na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que 

atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o 

pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço 

melhor. 

 8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro 

proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para 

manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa 

manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de 

recorrer por parte da licitante. 

 

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

 9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do 

pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para 

apresentação das razões de recurso. 

 9.2. Constará 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, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias 

corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista 

imediata do processo. 

 9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, 

na sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

 9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que 

praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar 

sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a 

decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do 

recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

 



10 - DOS PRAZOS: 

 10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 5 

(cinco) dias, convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

 10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e 

pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o 

transcurso do respectivo prazo. 

 10.3 O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a contar de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da Administração e com a anuência da 

contratada, nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993. 

 

11 - DO PAGAMENTO: 

11.1. O pagamento será efetuado mensalmente contra empenho, por 

intermédio da tesouraria do Município em até 30 dias a contar do recebimento da nota 

fiscal, e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa na 

seguinte dotação orçamentária: 

02      - GABINETE DO PREFEITO 

02.01     - Administração do Sistema Governamental 

2.100      - Manutenção das Atividades Governamentais 

7 - 3390.39.00.00.00.0001  - Outros Serviços de Terceiros P.J. 

 

03      - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 

03.01     - Administração do Sistema Governamental 

2.100      - Manutenção das Atividades Governamentais 

39 - 3390.39.00.00.00.0001  - Outros Serviços de Terceiros P.J. 

 

05      - SEC. MUN. DE SAÚDE 

05.01     - Administração do Sistema Governamental 

2.100      - Manutenção das Atividades Governamentais 

60 - 3390.39.00.00.00.0040  - Outros Serviços de Terceiros P.J. 

 

06      - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 



06.01     - Administração do Sistema Governamental 

2.005      - Manutenção Geral do Fundo de Assistência 

Social 

156 - 3390.39.00.00.00.0001  - Outros Serviços de Terceiros P.J. 

 

07      - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESP. 

07.01     - Administração do Sistema Governamental 

2.100      - Manutenção das Atividades Administrativas 

196 - 3390.39.00.00.00.0001  - Outros Serviços de Terceiros P.J. 

 

08      - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 

08.01     - Administração do Sistema Governamental 

2.100      - Manutenção das Atividades Administrativas 

298 - 3390.39.00.00.00.0001  - Outros Serviços de Terceiros P.J. 

 

09      - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS 

09.01     - Diretoria de Serviços Públicos 

2.050      - Manutenção Geral da Diretoria 

317 - 3390.39.00.00.00.0001  - Outros Serviços de Terceiros P.J. 

 

 11.2 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos 

monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a 

Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

 11.3 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do número do processo e o número do pregão, a fim de 

acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento 

fiscal para pagamento. 

 

12 - DAS PENALIDADES: 

 12.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do 

pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às 

seguintes penalidades: 



 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% 

sobre o valor estimado da contratação; 

 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do 

certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo 

de 2 anos;  

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão 

do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 

10% sobre o valor estimado da contratação; 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a 

execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, 

após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% 

sobre o valor atualizado do contrato; 

 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor 

correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com 

a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do 

contrato; 

 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: 

declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor 

atualizado do contrato. 

 12.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o 

caso. 

 12.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente 

de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude 

de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 13.1.  Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas 

decorrentes de interpretação do Edital, deverão ser suscitadas por escrito, ao 



Município de Novo Xingu, no Departamento de Compras e Licitações, sito na Av. 

Emilio Knaak, 1160, pelo telefone 54.3616.8051, ou pelo e-mail: 

compras@novoxingu.rs.gov.br, no horário de expediente, preferencialmente, com 

antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos 

envelopes. 

 13.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação 

ao presente Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no 

Município, no Departamento de Compras e Licitações. 

 13.3 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que 

impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital 

será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal 

subsequente ao ora fixado. 

 13.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar 

na documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone (modelo 

anexo VII), de preenchimento e entrega opcional. 

 13.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório 

poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, 

por tabelião ou por servidor, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. 

 13.6 As cópias extraídas da internet dos documentos referidos nos item 7.1.3, 

alíneas b, c e d, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados 

e certificação digital conferidos pela Administração. 

 13.7. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 

65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sobre o valor inicial contratado. 

 13.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

 13.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse 

público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a 

obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993). 

  13.10. São anexos deste Edital: 

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA; 



ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DE 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 

ANEXO III – MODELO DE CREDENCIAMENTO; 

ANEXO IV  – MODELO DE PROPOSTA; 

ANEXO V -  DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR; 

ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO; 

ANEXO VII – PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS. 

 

Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca Constantina- RS, 

para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com 

expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

 

   Novo Xingu – RS 19 de setembro de 2017. 

 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este edital foi examinado e aprovado quanto ao aspecto 
jurídico, deixando de manifestar-se sobre o objeto por não 
deter conhecimento técnico sobre o mesmo. 
 Em ........../.............../............... 

 

________________________ 

 



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 
Contratação de pessoa jurídica, legalmente autorizada pela Agência Nacional de 
Telecomunicação – ANATEL, para a prestação de SERVIÇOS DE TELEFONIA 
MÓVEL, na modalidade pós-pago com cobertura no mínimo 3G e homologado pela 
Anatel, com o fornecimento de 18 linhas e 16 aparelhos móveis novos, em regime de 
comodato, mediante as condições estabelecidas neste Memorial Descritivo e edital, 
para suprir as necessidades dos diversos cargos, considerados como serviços 
essenciais, da Administração, distribuídos nas diversas Secretarias e Departamentos 
da Prefeitura Municipal de Novo Xingu – RS. 
 
Os números atuais de telefones móveis, de propriedade da municipalidade, deverão 
permanecer os mesmos, ficando a cargo da empresa licitante vencedora realizar o 
procedimento necessário para o atendimento desta demanda. 
 
2. DO DETALHAMENTO DO OBJETO 
Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), com roaming nacional com o 
fornecimento de linhas, Serviço de Longa Distância Nacional (LDN) e Serviço de 
Comunicação de Dados via Rede Móvel Digital e fornecimentos de aparelhos celulares 
em comodato. 
 
A habilitação das linhas se dará a critério da CONTRATANTE. 
 
A CONTRATANTE pagará somente pelos serviços habilitados, obedecendo às regras 
para faturamento estabelecidas pela ANATEL, aplicando o custo unitário apresentado 
pela CONTRATADA.  
 
Através da Ordem de Serviço, a CONTRATANTE informará as quantidades de linhas 
que serão habilitadas. 
 
Todas as linhas devem possuir ferramenta de controle de consumo, que permitam à 
CONTRATANTE administrar o perfil de uso de cada uma, de acordo com suas 
necessidades.  
 
 
A prestação dos serviços deverá ter as seguintes características:  
a) Sistema pós-pago; 
b) Tecnologia digital; 
c) Central de atendimento 24 (vinte e quatro) horas; 
d) Os minutos/ mês e/ ou os serviços contratados que excederem à quantidade 
estimada deverão ser cobrados ao preço contratado.  



e) Deverão estar inclusos na assinatura básica do Serviço Móvel Pessoal (SMP), 
sem custo adicional ou tendo o custo diluído no valor da assinatura, as seguintes 
facilidades:  
- Identificação de Chamadas, transferências de chamada. Chamada em espera Envio 
e recebimento de mensagem. Conferência. Caixa Postal; 
- Serviço de identificação de chamadas perdidas; 
- Troca de número dentre os disponibilizados pela operadora. Bloqueio e desbloqueio 
a pedido do Contratante. Alteração de dados cadastrais. 
 
f) Os acessos móveis (CHIPS) deverão atender os seguintes requisitos: 
- Para transmissão e recebimento de dados deverão atender no mínimo de 1GB/mês 
(pacote) de acesso a Internet;  
- Velocidade de transferência de dados com tecnologia 4G, para recebimento 
/transferência de dados – INTERNET, POP3/IMAP; 
- Definição do perfil de utilização de cada acesso contratado; 
- Realizar o acompanhamento do uso diário e mensal dos acessos; 
- Emissão de relatórios gerenciais. 
 
g) Os CHIPS a serem utilizados deverão atender os seguintes requisitos: 
- Controle das ligações, que permita ao CONTRATANTE efetuar a gestão direta e 
controle das linhas contratadas através da Web, preferencialmente no site da 
contratada, com as seguintes características: 

- Definição do perfil de utilização de cada acesso contratado;  

- Realizar o acompanhamento do uso diário e mensal dos acessos;  
- Emissão de relatórios gerenciais. 
 
h) A CONTRATADA deverá possuir cobertura em 100% (cem por cento) da 
área urbana do município de Novo Xingu. 

 
3. LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA  
Os celulares e os SIM Card deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, 
contados da data de assinatura do contrato, podendo este prazo ser prorrogado 
mediante solicitação por escrito, com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos 
de seu vencimento.  
A referida entrega ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Novo Xingu, situado na 
Av. Emilio Knaak, 1160, Centro, Novo Xingu – RS. 
 
3.1. Os aparelhos celulares deverão ser substituídos a cada 12 (doze) meses, em 
caso de prorrogação contratual. 
 
4. DO HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
Os serviços deverão ser prestados durante 24 (horas) por dia, 07 (sete) dias por 
semana, durante todo o período de vigência do Contrato, salvaguardados os casos de 
interrupções programadas e devidamente autorizada pela Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL.  
 
A CONTRATADA deverá manter Central de Atendimento (por telefone 0800 ou 
equivalente) operando 24 horas por dia durante sete dias da semana sendo que, nos 



dias úteis (segunda a sexta-feira) durante o horário de expediente, deverá prestar 
Atendimento Especializado, por meio de preposto indicado pela CONTRATADA.  
 
A CONTRATADA se responsabilizará pelo imediato bloqueio da linha, a partir da 
comunicação pela CONTRATANTE de roubo, furto ou perda do aparelho, não 
cabendo o pagamento de quaisquer serviços contratados que porventura venham a 
ser utilizado indevidamente.  
 
A CONTRATADA deverá habilitar linhas e CHIPS de comunicação de dados quando 
solicitado pelo CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.  
 
5. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  

 

TABELA - ESTIMATIVA MENSAL 

 

Item Descrição Aplicação Quant. Valor Unitário 
Máximo que o 
município se 

dispõe a pagar 

1 Assinatura Mensal Linhas 18 R$ 8,00 

2 Serviços de gestão pela internet Linhas 18 R$ 7,00 

3 
Ligações intragrupo - ligações locais 
dentro do grupo  

Linhas 18 R$ 4,99 

4 Ligações VC1* Móvel-fixo  Minutos 1.500 R$ 0,27 

5 
Ligações VC1 para mesma 
Operadora 

Minutos 8.000 R$ 0,27 

6 Ligações VC1 para outra Operadora  Minutos 1.500 R$ 0,27 

7 Ligações VC2* Móvel-fixo  Minutos 500 R$ 0,60 

8 
Ligações VC2 para mesma 
Operadora 

Minutos 2.000 R$ 0,90 

9 Ligações VC2 para outra Operadora  Minutos 500 R$ 1,50 

10 Ligações VC3* Móvel-fixo  Minutos 400 R$ 0,60 

11 
Ligações VC3 para mesma 
Operadora 

Minutos 400 R$ 0,90 

12 Ligações VC3 para outra Operadora  Minutos 400 R$ 1,50 

13 AD1- dentro do Estado Minutos 18 R$ 0,10 

14 AD2 – Outros Estados Minutos 18 R$ 0,10 

15 
Deslocamento (DSL1) dentro do 
Estado 

Minutos 18 R$ 0,10 

16 Deslocamento (DSL2) fora do Estado Minutos 18 R$ 0,10 

17 
SMS – Mensagens enviadas via 
celular  

Mensagens  300 R$ 0,29 



18 

Serviço que envia um torpedo SMS 
informando a data, hora da última 
chamada e quantidade de tentativas 
de cada número que ligou para a 
linha no período em que o celular 
esteve desligado ou indisponível  

Linhas 16 

R$ 2,00 

19 
Dados – Internet 1GB 4G, para linhas 
móveis  

Linhas 15 R$ 29,90 

* Valor de Comunicação 1 ** Valor de Comunicação 2  *** Valor de comunicação 3 

 

Obs.: Os quantitativos da planilha foram estimados com base nas faturas da 
prestadora de serviço de Telefonia Móvel que atende atualmente a Prefeitura 
Municipal de Novo Xingu. 

  
A planilha é meramente explicativa, servindo apenas de subsídio às licitantes na 
formulação das propostas comerciais.  

 
A CONTRATANTE pagará somente pelos minutos efetivamente consumidos, 
obedecendo às regras para faturamento estabelecidas pela ANATEL, aplicando o 
custo unitário apresentado pela CONTRATADA.  

 
Demais custos existentes e serviços complementares (backup da agenda do chip, 
entre outros) deverão ser cobrados por consumo, não sendo admitidos valores 
superiores aos cobrados aos demais clientes da CONTRATADA (preço de lista).  
 
A empresa vencedora deverá apresentar, juntamente com a proposta, tabela completa 
de valores para todos os serviços adicionais e demais custos de ligações, válida pelo 
prazo de vigência do contrato.  

 

6. DA PORTABILIDADE 

Na hipótese da CONTRATADA não ser a atual prestadora dos serviços, o processo 
de portabilidade deverá ser efetuado pela CONTRATADA, sem custo adicional, de 
acordo com os dados e informações prestados pela CONTRATANTE.  

 
O período de transição deverá ocorrer sem que haja interrupção dos serviços.  

 

A CONTRATADA deverá fornecer o CHIP especifico para receber o código de acesso 
portado sem ônus adicional para a CONTRATANTE. 

  

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS CELULARES EM REGIME DE 
COMODATO 
Para atendimento do plano, a empresa contratada fornecerá 16 equipamentos, 
contendo os requisitos mínimos abaixo:  
- As linhas indicadas neste Termo de Referência deverão ser homologadas pela 
contratada em aparelhos devidamente habilitados, com características mínimas assim 
definidas: 
- Equipamento · Smartphone 



- Tecnologia · GSM Quad_Band 
- Memória Interna · 16GB 
- DISPLAY Principal · 4.7" ou superior 
- CÂMERA · 5 Megapixels ou superior 
- Agenda telefônica · Limite de contatos conforme capacidade da memória 
- Anotações · Sim 
- Identificador de chamada · Sim 
- KIT BÁSICO · Aparelho · Bateria· Carregador· Fone de ouvido· Manual do Usuário· 
Cabo de Dados 

· Sistema operacional · Windows Phone 8.1 ou superior e/ou Android 4.0 ou superior 

 

Os aparelhos fornecidos devem ser novos, digitais e com tecnologia atualizada – 4G. 
Não serão aceitos aparelhos fora da linha de produção. Não serão aceitos aparelhos 
do tipo dobráveis (concha). 
  
8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
Os recursos orçamentários necessários ao atendimento deste Plano de Trabalho 
serão os seguintes: 
02      - GABINETE DO PREFEITO 

02.01     - Administração do Sistema Governamental 

2.100      - Manutenção das Atividades Governamentais 

7 - 3390.39.00.00.00.0001  - Outros Serviços de Terceiros P.J. 

 

03      - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 

03.01     - Administração do Sistema Governamental 

2.100      - Manutenção das Atividades Governamentais 

39 - 3390.39.00.00.00.0001  - Outros Serviços de Terceiros P.J. 

 

05      - SEC. MUN. DE SAÚDE 

05.01     - Administração do Sistema Governamental 

2.100      - Manutenção das Atividades Governamentais 

60 - 3390.39.00.00.00.0040  - Outros Serviços de Terceiros P.J. 

 

06      - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

06.01     - Administração do Sistema Governamental 

2.005      - Manutenção Geral do Fundo de Assistência 

Social 

156 - 3390.39.00.00.00.0001  - Outros Serviços de Terceiros P.J. 

 



07      - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESP. 

07.01     - Administração do Sistema Governamental 

2.100      - Manutenção das Atividades Administrativas 

196 - 3390.39.00.00.00.0001  - Outros Serviços de Terceiros P.J. 

 

08      - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 

08.01     - Administração do Sistema Governamental 

2.100      - Manutenção das Atividades Administrativas 

298 - 3390.39.00.00.00.0001  - Outros Serviços de Terceiros P.J. 

 

09      - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS 

09.01     - Diretoria de Serviços Públicos 

2.050      - Manutenção Geral da Diretoria 

317 - 3390.39.00.00.00.0001  - Outros Serviços de Terceiros P.J. 

 
9. DO PAGAMENTO: 
O pagamento será efetuado mensalmente, mediante apresentação de nota fiscal de 
serviços/fatura, discriminando os serviços efetivamente executados, contendo a 
discriminação de valores de cada linha telefônica móvel, emitida pela prestadora no 
mês subsequente em que foram prestados os serviços, a qual deverá ser atestado 
pelo usuário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2017 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017 

 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO, DE QUE NÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE 

PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO E DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA 

LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

 

 

  Declaro/amos, sob as penas da Lei, 

que ..................................................................………. (nome da licitante), 

CNPJ nº .........................................................., cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação da licitação Município de Novo Xingu/RS, Pregão 

Presencial nº 020/2017. Declaramos também não estar temporariamente 

suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a 

Administração, bem como não ter sido declarada inidônea para licitar e 

contratar com a Administração Pública. 

 

 

.................................., ............ de ............................ de 2017.  

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue FORA do envelope nº 

01. 

 



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017 

 

ANEXO III 

MODELO DE CREDENCIAMENTO  

 

 

 

 Através do presente, credenciamos o (a) Sr. (a) __________, portador (a) da 

cédula de identidade nº __________ e do CPF nº __________, a participar da licitação 

instaurada pelo Município de __________, na modalidade de Pregão, sob o nº 

020/2017, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos 

poderes para pronunciar-se em nome da empresa ____________________, CNPJ nº 

____________________, bem como formular propostas e praticar todos os demais 

atos inerentes ao certame. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do (s) dirigente (s) da empresa (firma reconhecida) 

Nome do dirigente da empresa 

 

 

 

 

Obs.: 1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa 
deva assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento 
para os fins deste procedimento licitatório. 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2017 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017 

 

ANEXO IV 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU 

  

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão 
Presencial nº 020/2017, acatando todas as estipulações consignadas no Edital e 
Termo de Referência, conforme abaixo. 

 

PROPOSTA FINANCEIRA 

RAZÃO SOCIAL:         

CNPJ:      Contato: 

Endereço:                 Fone: 

Cidade:                                                                                  Estado: 

Dados Bancários: 

Item Descrição Aplicação Quant. Vlr. Unit. Vlr. Mensal Vlr.   Anual 

1 Assinatura Mensal Linhas     

2 
Serviços de gestão pela 
internet 

Linhas 
    

3 
Ligações intragrupo - 
ligações locais dentro do 
grupo  

Linhas 
    

4 Ligações VC1* Móvel-fixo  Minutos     

5 
Ligações VC1 para mesma 
Operadora 

Minutos     

6 
Ligações VC1 para outra 
Operadora  

Minutos     

7 Ligações VC2* Móvel-fixo  Minutos     

8 
Ligações VC2 para mesma 
Operadora 

Minutos     

9 
Ligações VC2 para outra 
Operadora  

Minutos     

10 Ligações VC3* Móvel-fixo  Minutos     

11 
Ligações VC3 para mesma 
Operadora 

Minutos     



12 
Ligações VC3 para outra 
Operadora  

Minutos     

13 AD1- dentro do Estado Minutos     

14 AD2 – Outros Estados Minutos     

15 
Deslocamento (DSL1) dentro 
do Estado 

Minutos     

16 
Deslocamento (DSL2) fora 
do Estado 

Minutos     

17 
SMS – Mensagens enviadas 
via celular  

Mensagen
s  

    

18 

Serviço que envia um 
torpedo SMS informando a 
data, hora da última 
chamada e quantidade de 
tentativas de cada número 
que ligou para a linha no 
período em que o celular 
esteve desligado ou 
indisponível  

Linhas 

    

19 
Dados – Internet 1GB 4G, 
para linhas móveis  

Linhas     

 

 

Nossa proposta vigorará pelo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 
8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002. 

Prazo de entrega:  

Garantia: 

Local e Data:          

 

 

 

Carimbo e assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017 

 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

 

 

 Declaro/amos, sob as penas da Lei, que 

_______________________________________ (nome da licitante), CNPJ nº 

________________________, não desenvolve trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

com pessoas menores de dezoito anos, nem desenvolve qualquer trabalho com 

menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, 

em cumprimento do disposto no artigo 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 

 

 

 

Novo Xingu, ______ de __________________ de 2017. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017 

 

ANEXO VI 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVO XINGU E A 
EMPRESA _______________, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELEFONIA MÓVEL.  
 

Contrato que entre si celebram, de um lado, o Município de Novo Xingu, 
pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 04.207.526/0001-06, sito na 
Avenida Emilio Knaak, 1160, na cidade de Novo Xingu/RS, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Jaime Edsson Martini, brasileiro, casado, portador do 
CPF nº 326.662.330-49, residente e domiciliado na Av. Emilio Knaak, cidade de Novo 
Xingu – RS, doravante denominado apenas CONTRATANTE, e de outro lado, a 
Empresa xxx, inscrita no CNPJ Nº xxx, com sede na rua xxx, Bairro xxx, no município 
de xxx, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. xxx, 
brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado na rua xxx, cidade de xxx, 
portador do CPF nº xxx, cédula de identidade n.º xxx, estabelecem o presente 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, em conformidade com a Lei nº 
8.666/93, Lei nº 10.520/02 e condições estabelecidas no Pregão Presencial  nº 
020/2017, constante do Processo nº 039/2017 e consoante as cláusulas e condições 
que se enunciam a seguir: 
 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa, legalmente 
autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicação – ANATEL, para a prestação 
de SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, na modalidade pós-pago, com o 
fornecimento de linhas e aparelhos móveis novos, em regime de comodato, mediante 
as condições estabelecidas no Memorial Descritivo e Edital (que fazem parte do 
contrato, independente de transcrição), para suprir as necessidades dos diversos 
setores, considerados como serviços essenciais, da Administração, distribuídos nas 
diversas Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de Novo Xingu – RS: 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO 

 

Item 
Descrição 
Produto 

Qtd/Und Valor Unitário R$ Valor Total 

     



2.1 Fica a Contratada obrigada a prestar para o Município de Novo Xingu - RS, 
os serviços do presente objeto, nas especificações previstas no edital regulamentador 
e proposta.  

2.2 Todo e qualquer serviço só poderá ser executado mediante a emissão da 
autorização de Serviço, feita pela administração. 

2.3 Quaisquer serviços não previstos ou acréscimos de serviços pertinentes ao 
objeto licitado, somente poderão ser executados após justificativa da CONTRATADA e 
autorização do Sr. Prefeito Municipal, aprovando Termo Aditivo ao contrato, nas 
situações admitidas pela lei 8.666/93 e alterações, e, mediante emissão de 
Autorização de Serviço específica, elaborada após a formalização do instrumento 
aditivo.  

2.4 A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do servidor Nilza Schorn 
Holz. 

2.5 A fiscalização, por parte do Município de Novo Xingu, não eximirá a 
CONTRATADA das responsabilidades previstas no Código Civil e dos danos que vier 
a causar à Autarquia ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus operários ou de seus 
prepostos na execução do contrato.  

2.6 A fiscalização será exercida de acordo com a legislação vigente.  
2.7 Na eventualidade de ocorrência de qualquer falha de execução dos 

serviços objetos da presente licitação, será a CONTRATADA notificada para que 
regularize esses serviços, sob pena de, em não o fazendo, ser declarada inidônea, 
sem prejuízo das demais penalidades.  

2.8 A CONTRATADA deverá adotar medidas, precauções e cuidados 
tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus operários, a seus prepostos e a 
terceiros, pelos quais será inteira responsável.  

Na execução dos serviços a CONTRATADA obriga-se a: 

2.8.1 – Fornecer o objeto contratado sempre da melhor qualidade, bem como 
solucionar qualquer defeito que ocorra resultante de má qualidade.  
2.8.2 - Cumprir as condições e prazos contidos no Anexo I do edital.  
2.8.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela 
CONTRATANTE, quanto à execução dos serviços contratados.  
2.8.4 - Apresentar ao Gestor do Contrato, quando solicitado, na ocorrência das 
deficiências mencionadas, relatório completo indicando seus motivos, bem como os 
métodos e práticas adotadas para sua solução, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contado a partir da notificação.  
2.8.5 - Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão e/ou terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados ou prepostos na 
execução dos serviços contratados.  
2.8.6 - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: 
salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem 
de classe, indenizações e quaisquer outras despesas que forem devidas aos seus 
empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços contratados.  
2.8.7 - Cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços 
contratados.  
2.8.8 - Indicar preposto para representá-la, sempre que for necessário, durante o 
período de vigência do contrato.  
2.8.9 - Possibilitar aos usuários de telefones celulares da CONTRATANTE, na 
condição de assinante viajante, receber a prestação do serviço móvel celular em redes 
de outras prestadoras de serviço, sujeitando-se, nessa hipótese, às condições de 



tarifas e preços, bem como às condições técnicas e operacionais por elas 
estabelecidas, de acordo com a regulamentação vigente, responsabilizando-se por 
todas as despesas pelo uso do sistema móvel celular em roaming, que serão incluídas 
na conta de serviços que emitir.  
2.8.10 - Descontar na nota fiscal/fatura qualquer valor cobrado indevidamente, após 
comunicação da CONTRATANTE e devida apuração.  
2.8.11 - Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a manutenção 
das condições de habilitação exigidas para a contratação.  
2.8.12 - Realizar a portabilidade dos números existentes, em conformidade com as 
regras da ANATEL, em comum acordo com a CONTRATANTE, no prazo máximo de 
03 (três) dias úteis após o pedido.  
2.8.13 - Executar a prestação dos serviços obedecendo às disposições legais e 
regulamentos pertinentes à área de telecomunicações, de acordo com as normas 
estabelecidas pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, bem como às 
recomendações e parâmetros aceitos pela boa técnica.  
2.8.14 - Comunicar, imediatamente, à contratante, por escrito, qualquer fato 
extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção 
das medidas cabíveis.  

2.8.15 - Informar a necessidade de eventuais interrupções programadas dos serviços, 
com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis. 

2.8.16 - Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas, bem como das 
transferências de dados realizadas, conforme objeto de cada contrato.  
2.8.17 - As tarifas decorrentes da utilização de serviços não contratados ou não 
autorizados pela CONTRATANTE, as quais deveriam estar bloqueadas, serão 
custeadas pela CONTRATADA, mesmo quando devidas a terceiros, e, em hipótese 
alguma deverão constar das faturas emitidas.  
2.8.18 - Fornecer atendimento 0800 para instalação, configuração de parâmetros, 
identificação e senha para a plena utilização dos serviços.  
2.8.19 - Não divulgar em serviços de informações, nem em catálogos telefônicos os 
números móveis, objeto de contratação.  
2.8.20 - Manter em funcionamento contínuo, todos os serviços contratados.  
2.8.21 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelo Município de Novo Xingu - RS em até 48 (quarenta e oito) horas.  
2.8.22 - Atender prontamente às solicitações que se fizerem necessárias referentes 
aos serviços, através do Gerente do Contrato.  
2.8.23- Substituir os equipamentos (telefones) a cada 12 (doze) meses, em caso de 
prorrogação contratual. 
2.8.24- Possuir cobertura em 100% (cem por cento) da área urbana do município de 
Novo Xingu. 
2.8.25- Possibilitar que os números atuais de telefones móveis, de propriedade da 
municipalidade, permaneçam os mesmos, ficando a cargo da contratada realizar o 
procedimento necessário para o atendimento desta demanda. 
2.9 – A CONTRATANTE obriga-se a:  
2.9.1- Emitir autorização de serviço, onde deverão constar todas as informações 
necessárias à sua correta execução.  
2.9.2 – Fiscalizar a execução do contrato, a fim de verificar se no seu desenvolvimento 
estão sendo observadas as especificações e demais requisitos nele previstos, 
reservando-se o direito de rejeitar os serviços que, a seu critério, não forem 
considerados satisfatórios.  



2.9.3 – Verificar e atestar os serviços executados pela CONTRATADA, para incluí-los 
na medição.  
2.9.4 - Acompanhar os serviços que serão executados pela CONTRATADA, em 
qualquer de suas fases, sem prévia comunicação.  
2.9.5 - Acompanhar a fiscalização e a execução do contrato e efetuar os pagamentos 
nas condições e preços pactuados.  
2.9.6 - Manter equipe interna à disposição da CONTRATADA para acompanhamento, 
participação em reuniões, fornecimento de informações e esclarecimentos quanto às 
diretrizes do trabalho.  
2.9.7 - Promover as diligências necessárias de forma a acompanhar a execução do 
contrato.  

2.9.8 - Tomar a decisão final em todos e quaisquer assuntos relativos ao objeto 
contratado, levando-se em conta a experiência, opiniões e sugestões da 
CONTRATADA. 

2.9.10 Manter, durante toda a execução do Contrato, a compatibilidade com as 
obrigações assumidas em relação a todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas neste Termo de Referência. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO 

3.1 Os serviços constantes do objeto serão entregues, pelo preço unitário mensal, 
constantes na homologação do processo nº 039/2017 Pregão Presencial nº 020/2017.  

3.2 O valor total deste contrato é de R$ XXXX (XXXX). 
 

CLÁUSULA QUARTA: DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, 
ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 

4.1 Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial 
deste contrato, desde que configurada e cabalmente demonstrada quaisquer das 
hipóteses do artigo 65, inciso II, alínea “d”, e §5º da Lei Federal nº 8.666/93.  

4.2 Os preços poderão ser majorados ou reduzidos sempre que houver alteração nos 
preços praticados pela CONTRATADA, em decorrência de determinações ou 
resoluções do Poder Público, nos mesmos percentuais, desde que encaminhada 
solicitação à CONTRATANTE pela CONTRATADA juntamente com os documentos 
comprobatórios da referida alteração de preços.  

Parágrafo Primeiro – O reajuste será efetuado com base nos índices oficiais 
divulgados e autorizados pelos órgãos competentes como Ministério das 
Telecomunicações e Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. 
 

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1 - A CONTRATADA deverá emitir a Fatura dos serviços efetivamente prestados, 
apresentando-a a CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias úteis anteriores à data de 
vencimento.  
5.1.1 - A Fatura deverá ser mensal com detalhamento de todas as linhas, 
acompanhado do respectivo detalhamento dos serviços prestados, devendo ser 
fornecida tanto em papel quanto em arquivo eletrônico.  
5.1.2 - A CONTRATANTE pagará somente pelos acessos/serviços efetivamente 
ativados, de acordo com os valores da Licitação;  
5.1.3 - Os pagamentos serão efetuados na efetiva data do vencimento da fatura.  



5.1.4 – No caso de constatação de erros ou irregularidades na fatura apresentada, o 
prazo para pagamento deverá ser desconsiderado e a CONTRATADA terá 10 (dez) 
dias para emitir uma nova fatura corrigida e com novo prazo para pagamento não 
inferior a 10 (dez) dias contados a partir da data de sua entrega a CONTRATANTE.  
5.2 – Estão excluídos os atrasos motivados pelo fornecedor, independentemente da 
eventual prorrogação autorizada pelo Município de Novo Xingu. 
5.2.1 – Em nenhuma hipótese serão aceitos títulos via cobrança bancária.  
5.2.2 – No caso de eventuais atrasos, efetivamente motivados pelo Município de Novo 
Xingu, os valores poderão ser atualizados de acordo com a legislação vigente.  
5.3 – A empresa fornecedora deverá constar em sua Nota Fiscal, o número da conta 
bancária através da qual poderá ser efetuado o pagamento das despesas contratadas. 
Não serão aceitos, em hipótese alguma, títulos via cobrança bancária.  
5.4 - O pagamento ficará condicionado à emissão de documento de cobrança 
correspondente aos materiais ou serviços aprovados.  

5.4.1 – Restarão pendentes os pagamentos, até que as exigências supra, sejam 
cumpridas. 
 

CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

6.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a contar de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração e com a anuência da contratada, 
nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

7.1 A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta das dotações 
orçamentarias das secretarias municipais de Novo Xingu - RS. 

02      - GABINETE DO PREFEITO 
02.01     - Administração do Sistema Governamental 
2.100      - Manutenção das Atividades Governamentais 
7 - 3390.39.00.00.00.0001  - Outros Serviços de Terceiros P.J. 
 
03      - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 
03.01     - Administração do Sistema Governamental 
2.100      - Manutenção das Atividades Governamentais 
39 - 3390.39.00.00.00.0001  - Outros Serviços de Terceiros P.J. 
 
05      - SEC. MUN. DE SAÚDE 
05.01     - Administração do Sistema Governamental 
2.100      - Manutenção das Atividades Governamentais 
60 - 3390.39.00.00.00.0040  - Outros Serviços de Terceiros P.J. 
 
06      - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
06.01     - Administração do Sistema Governamental 
2.005      - Manutenção Geral do Fundo de Assistência 
Social 
156 - 3390.39.00.00.00.0001  - Outros Serviços de Terceiros P.J. 
 
07      - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESP. 
07.01     - Administração do Sistema Governamental 



2.100      - Manutenção das Atividades Administrativas 
196 - 3390.39.00.00.00.0001  - Outros Serviços de Terceiros P.J. 
 
08      - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 
08.01     - Administração do Sistema Governamental 
2.100      - Manutenção das Atividades Administrativas 
298 - 3390.39.00.00.00.0001  - Outros Serviços de Terceiros P.J. 
 
09      - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS 
09.01     - Diretoria de Serviços Públicos 
2.050      - Manutenção Geral da Diretoria 
317 - 3390.39.00.00.00.0001  - Outros Serviços de Terceiros P.J. 
 

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES, PENALIDADES E MULTA 

8.1 Das obrigações do MUNICÍPIO: 

8.1.1 Efetuar através do órgão próprio o controle dos produtos entregues; 

8.1.2 Efetuar pagamentos na forma e condições contratadas; 

8.1.3 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a aquisição dos 
produtos.  

8.1.4 Processar e liquidar a fatura correspondente ao valor, através de Ordem 
Bancária, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da 
contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento, no 
máximo 10 (dez) dias úteis após a emissão da Nota Fiscal.  

8.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.2.1 Realizar o fornecimento do material/serviço na forma da proposta aqui 
contratada, observando fielmente o qualitativo e o valor das requisições; 

8.2.2 Ter a pronta entrega os produtos/serviços solicitados; 

8.2.3 Apresentar as faturas preenchidas de forma correta e em valores 
correspondentes às requisições, em tempo de serem processadas; 

8.2.4 Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar o 
atendimento. 
 

8.3 DAS PENALIDADES E MULTAS; 

8.3.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão 
ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes 
penalidades: 
 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% 
sobre o valor estimado da contratação; 
 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do 
certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo 
de 2 anos;  
 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão 
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 
10% sobre o valor estimado da contratação; 
 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a 
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 



 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, 
após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% 
sobre o valor atualizado do contrato; 
 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar 
com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor 
correspondente ao montante não adimplido do contrato; 
 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com 
a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do 
contrato; 
 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: 
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar 
com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor 
atualizado do contrato. 
8.3.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
8.3.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 
8.3.4 Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do 
licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas 
justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93. 
8.3.5 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

8.3.6 As importâncias relativas as multas serão descontadas dos recebimentos a que 
a CONTRATADA tiver direito, competindo-lhe no caso de insuficiência ou inexistência 
de crédito, pagá-las na Tesouraria da Prefeitura, no prazo de 03 (três) dias, contados 
da notificação. 

8.3.7 As multas e demais penalidades aqui prescritas serão aplicadas sem prejuízo 
das sanções cíveis ou penais cabíveis ou de processo Administrativo. 

 

CLÁUSULA NONA: DOS CASOS DE RESCISÃO 

9.1 O MUNICÍPIO poderá declarar rescindido o presente contrato, por motivo de: 

9.1.1 A CONTRATADA não cumprir as disposições contratuais, 

9.1.2 Subcontratação total ou parcial de fornecimento; 

9.1.3 Decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

9.1.4 Dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários responsáveis; 

9.1.5 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificados e homologados pelo Prefeito Municipal. 

9.1.6 A rescisão também poderá ocorre em decorrência à qualquer infringência ao 
artigo 78 e parágrafos da Lei nº 8.666/93; 

9.2 A CONTRATADA poderá declarar rescindido o presente acordo: 

9.2.1 Por atraso no pagamento das faturas; 

9.3 A rescisão poderá ser feita por acordo entre as partes, ou judicial nos termos da 
legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 



10.1 O contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do Município 
de Novo Xingu, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, sobre 
o valor inicial contratado. 

10.2 O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Prefeitura, ou por 
acordo, na forma da Lei. 

10.3 As alterações serão processadas através de termo aditivo, nos limites permitidos 
em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

11.1 O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou 
em parte.. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA INADIMPLÊNCIA 

12.1 Aplica-se no caso de inadimplência da CONTRATADA, com referência aos 
encargos sociais, fiscais e comerciais e dispostos no Art. 71 da Lei nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993. 
  

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

14.1. Elegem as partes, independentemente de qualquer outro por mais privilegiado 
que for, o Foro da Comarca de Constantina/RS para dirimir qualquer dúvida ou 
questão do presente contrato. 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, o qual, lido e achado conforme, é assinado pelas partes 
contratantes e pelas testemunhas. 

 

Novo Xingu - RS, __ de ___ de 2017. 

 

___________________________                ____________________________ 

CONTRATANTE     CONTRATADO 

 

__________________________ 

Fiscal do Contrato 

Nilza Schorn Holz. 

 

TESTEMUNHAS: 

 

________________________________ 

 

 

________________________________ 

 
 



ANEXO VII 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU – RS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E PREGÃO 
 

Pregão Presencial Nº 020/2017 
PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS 

 
Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço Completo  

CEP  

Fones/Fax  

E-mail  

Site Internet  

Optante Simples SIM(  )     NÃO (  ) 

 
Dados do Representante da Empresa para assinatura do Contrato: 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado Civil  

Profissão  

Endereço Completo  

CEP  

Fone/Fax  

E-mail  

RG/Órgão Expedidor  

CPF  

 
Dados Bancários da Empresa: 

Banco  

Agência  

Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  

Cargo  

Endereço Completo  

CEP  

Fone/Fax  

E-mail  

 
LOCAL E DATA 
ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA 


