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PROCESSO Nº 006/2017 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 

 

EDITAL 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS RN, com autorização da Chefe do Poder 

Legislativo e de acordo com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e posteriores 

alterações, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará 

realizar licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, nas condições fixadas 

neste edital e seus anexos, sendo a presente licitação em regime de “EMPREITADA 

POR PREÇO UNITÁRIO” pelo tipo de licitação “MENOR PREÇO POR ITEM”. 

Os interessados em participar da presente licitação deverão apresentar dois 

envelopes, devidamente fechados contendo um deles a DOCUMENTAÇÃO “Nº I” e no 

outro a PROPOSTA “Nº II”.  

      Os envelopes de Nº I - (Documentos de Habilitação) e o de Nº II - (Proposta) serão 

recebidos pela CPL em Sessão Pública no Plenário da Câmara Municipal, situada na 

Praça Arnaldo Bezerra, 82 – Centro – Parelhas RN, no dia 31 de Janeiro de 2017, às 

08:30 horas da manhã (horário local).  

 

I - OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1- A licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

TELEFONIA MÓVEL, conforme especificações constantes no Anexo II e Termo de 

Referência deste Edital. 

 

II - LOCAL ONDE SERÃO PRESTADAS INFORMAÇÕES 

ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS RELATIVAS À LICITAÇÃO 

2.1 - As informações administrativas relativas à licitação serão prestadas pela própria 

Comissão de Licitações situada na Praça Arnaldo Bezerra, nº 82, Bairro Centro – Parelhas 

RN - fone (84) 3471 – 3474. 

2.2 – A Comissão não encaminhará informações e ou Edital por meio eletrônico, salvo o 

que dispõe o item seguinte. 

2.3 - A Comissão de Licitação dirimirá as dúvidas técnicas que vierem a ser suscitadas, 

desde que manifestadas por escrito, mediante e-mail ou protocolo dirigido à Comissão de 

Licitações.  

2.4 - Os atos da Comissão de Licitação serão publicados no Diário Oficial da FECAM – 

Federação das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

III - DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Poderão participar da licitação empresas inscritas no Registro Cadastral da Câmara 

Municipal de Parelhas/RN, ou que atenderem a todas as condições gerais exigidas para 

cadastramento até o terceiro dia anterior à data designada para o recebimento das 

propostas. 

3.1.1 - A data limite para realização do cadastramento, para as empresas que 

tenham interesse de participar da presente licitação será o dia 26/01/2017. 
3.2 - Não será permitida a participação de empresas em consórcios. 
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 3.3 - Será vedada a participação de empresas na licitação, quando: 

3.3.1 - Empresas em consórcio; 

 3.3.2 - Empresas em regime de falência ou concordata; 

3.3.3 - Empresas que estejam sob efeitos das sanções disciplinadas nos incisos III 

e IV do artigo 87 da lei 8.666/93 e alterações;  

3.3.4 - Servidor ou dirigente do Município de Parelhas, bem como a empresa da 

qual participe direta ou indiretamente; 

3.3.5 – Empresas que não estiverem devidamente cadastradas junto a Câmara 

Municipal de Parelhas, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas. 

3.3.6 – A empresa, na qual seu sócio(s)/titular faça(m) parte, na composição, em 

mais de uma empresa participante do certame licitatório. 

3.3.7 – Empresa matriz e filial; 

3.3.8 - Empresa que possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em 

atendimento a vedação disposta no Inciso XII do art. 20 da Lei nº 12.309/2010. 

 

IV - PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

4.1 - A interessada na Licitação poderá fazer-se representar por pessoa de sua confiança, 

mediante carta de credenciamento ou procuração em sua forma original ou autenticada 

por tabelião de notas, na qual mencione expressamente que lhe confere amplos poderes, 

inclusive para receber intimações, assinar atas, renunciar ou desistir de recursos, 

conforme o modelo constante no Anexo III. 

4.1.1 - A carta de credenciamento, procuração ou documento mencionado supra, 

deverá vir acompanhada de cópia autenticada por tabelião de notas e atual dos 

Atos Constitutivos da empresa, comprovando que a representação foi autorizada 

por pessoa competente a fazê-lo; 

4.1.2 - Quando a empresa fizer-se representar na licitação por seu Diretor ou um 

dos Sócios, deverá apresentar cópia autenticada por tabelião de notas e atual dos 

seus Atos Constitutivos; 

4.1.3 - A credencial, a procuração ou o documento a que se refere o item 4.1, 

deverá ser entregue à Comissão de Licitação antes do início da sessão de abertura 

do envelope nº I, as quais serão juntadas ao respectivo processo licitatório; 

4.1.4 - A não apresentação de documento de representação, não será motivo de 

inabilitação, impedindo a licitante tão somente de manifestar-se durante a sessão 

de abertura dos envelopes, em ata. 

4.2 - Quanto às microempresas e às empresas de pequeno porte, além do documento 

estipulado no item 4.1, deverá ser apresentada, fora dos envelopes, declaração de 

microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício dos benefícios previstos 

nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06. 

 

V – DO VALOR 

5.1 - O valor global estimado para esta contratação é de R$ 16.435,10 (dezesseis mil 

quatrocentos e trinta e cinco reais e dez centavos), conforme Anexo II do edital. 

 

VI - DO ENVELOPE I – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
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 6.1 - Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.) emitido pela Câmara Municipal de 

Parelhas RN. 

6.1.1 – Os documentos necessários para o Cadastro são os dispostos nos itens 

6.2, 6.3, 6.5 e 6.6.2.  

6.1.2 - O certificado somente será aceito se estiver dentro do prazo de validade e 

enquadrado na categoria específica deste certame.   

6.1.3 – O Certificado de Registro cadastral terá validade de um ano a contar da 

data de sua expedição.  

6.2 - QUALIFICAÇÃO JURÍDICA 

6.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores;  

6.2.3 - Prova de registro empresarial no caso de empresa individual;  

6.2.4 - 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.  

 

6.3 - QUALIFICAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

6.3.1-Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

6.3.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

6.3.3 - Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de Débitos 

relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

6.3.4 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Estaduais e 

à Dívida Ativa do Estado, caso o participante tenha sua sede no Estado do Rio 

Grande do Norte; 

6.3.5 - Para as empresas sediadas nos demais estados, apresentar certidão ou 

outro documento que a substitua, comprovando a regularidade junto a Fazenda 

Estadual, no que se refere a débitos estaduais e dívida ativa do estado. 

6.3.6 - Certidão Negativa ou Positiva de Débitos com efeitos de negativa para 

com a Fazenda Municipal; 

6.3.7 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND ou CND-EM); 

6.3.8 - Prova de regularidade do Fundo de Garantia por tempo de serviço – 

FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF) emitida pela Caixa 

Econômica Federal; 

6.3.9 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

6.3.10 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação neste certame, poderão apresentar documentação fiscal com 

ressalva ou restrição, as quais deverão ser regularizadas dentro do prazo 

legal estipulado.  

 

6.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.4.1 - Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido em nome da proponente, 

fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, o qual comprove(m) 
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 aptidão para o fornecimento ou para o desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidade com o objeto da licitação. 

 

6.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

6.5.1 - Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pela comarca 

distribuidora da sede da Pessoa Jurídica, caso na certidão não conste prazo de 

validade será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de 

emissão; 

6.5.2 - Apresentação das demonstrações contábeis descritas abaixo, do exercício 

social 2015, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente assinada por 

profissional competente, podendo ser atualizadas por índices oficiais quando 

encerradas há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. As 

demonstrações financeiras, das sociedades anônimas ou por ações, deverão ser 

apresentadas em publicações no Diário Oficial; 

6.5.2.1 – Balanço Patrimonial; 

6.5.2.2 – Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados – DLPA; 

6.5.2.3 – Demonstração do Resultado do Exercício – DRE. 

6.5.3 – A comprovação da boa situação econômico-financeira da empresa será 

constada através de apuração dos seguintes índices: 

6.5.3.1 – Índice de Endividamento Total, calculado pela fórmula abaixo, 

julgada habilitada a empresa que obtiver a pontuação final menor ou igual 

que 1,00 (um). 

   

ET = 
PC + PELP 

< 1,00 
AT 

 

Onde: ET = Endividamento Total, PC = Passivo Circulante, PELP = 

Passivo Exigível a Longo Prazo, AT = Ativo Total; 

6.5.3.2 - Índice de Liquidez Corrente, calculado pela fórmula abaixo, 

julgada habilitada a empresa que obtiver a pontuação final maior ou igual 

que 1,00 (um). 

 

 

 

Onde: LC =Liquidez 

Corrente, AC = Ativo Circulante, PC = Passivo Circulante. 

6.5.3.3 - Índice de Liquidez Geral, calculado pela fórmula abaixo, julgada 

habilitada a empresa que obtiver a pontuação final maior ou igual que 1,00 

(um). 

 

 

 

 

 

 

LC = 
AC 

> 1,00 
PC 

LG = 
AC + ARLP 

> 1,00 
PC + PELP 
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 Onde: LG = Liquidez Geral, AC = Ativo Circulante, ARLP = Ativo 

Realizável a Longo Prazo, PC = Passivo Circulante, PELP = Passivo 

Exigível a Longo Prazo 

6.5.3.4 - Índice de Solvência Geral, calculado pela fórmula abaixo, julgada 

habilitada a empresa que obtiver a pontuação final maior ou igual que 1,00 

(um). 

 

 

 

 

 

Onde: SG = Solvência Geral, AT = Ativo Total, PC = Passivo Circulante, 

PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo 

6.5.4 - Na hipótese de empresa constituída há menos de 12 meses, deverá 

apresentar balanço de abertura. 

6.5.5 - As empresas constituídas no ano de realização da presente licitação, 

bem como aquelas optantes pelo SIMPLES NACIONAL estão dispensadas 

a apresentarem a documentação exigida nos itens 6.5.2 e 6.5.3. 

 

6.6 – OUTROS DOCUMENTOS 

6.6.1- Apresentar declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo 

representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal 

para licitar ou contratar com a Administração (Anexo VI). 

6.6.2- Apresentar declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo 

represente legal da licitante que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e também menor de dezesseis anos, de acordo com 

o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na forma da Lei nº 9.854, de 

27/10/99 (Anexo IV). 

 

6.7 - SOB PENA DE INABILITAÇÃO, os documentos de habilitação deverão ser 

apresentados em originais ou cópias autenticadas em cartório ou cópias conferidas 

e autenticadas por um dos integrantes da Comissão Permanente de Licitação. 

6.8 - Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu 

representante legal, com identificação clara do subscritor. 

6.9 - Após a "Habilitação", não caberá desistência da proposta pelas empresas licitantes, 

salvo por motivo justo decorrido de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

 

VII - DOS ENVELOPES 

7.1 - Na proposta comercial, a licitante deverá apresentar, no envelope “B – PROPOSTA 

COMERCIAL”, os documentos abaixo indicados, obrigatoriamente, sob pena de serem 

consideradas desclassificadas. 

7.1.1 - Declaração que o prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir da data da apresentação da mesma; 

7.1.2 - Declaração que no valor da proposta de preço já estão incluído todos os 

custos e despesas diretas e indiretas que venham a intervir no seu valor. 

SG = 
AT 

> 1,00 
PC + PELP 
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 7.2 - Não se admitirá a correção de valores pela licitante no momento da abertura da 

sessão, facultado a Comissão Permanente de Licitação providenciar as devidas correções 

e registrar tal fato em ata. 

7.3 – Os preços deverão ser propostos em no máximo (02) duas casas decimais. 

 

VIII – DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES E DO 

CRITÉRIO DO JULGAMENTO 

8.1 - Não serão aceitas as propostas enviadas via fax ou por qualquer outro sistema de 

transmissão de dados. 

8.2 - A Comissão de Licitação não se responsabilizará por qualquer tipo de atraso, nem 

por envelopes enviados pelo correio e não entregues em tempo hábil na Seção de 

Licitação. 

8.3 - No local mencionado no preâmbulo, até a data e horário estabelecidos, a Seção de 

Licitações receberá os envelopes I e II, devidamente fechados, de cada participante. 

8.4 - Os dois envelopes só serão recebidos se constar, em lugar visível, além do nome e 

endereço da proponente, os seguintes dizeres: 

 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS  

ENVELOPE -I - (Documentação) 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 

DADOS DA LICITANTE 
 

 

 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

DA CÂMARA MUNICÍPAL DE PARELHAS  

ENVELOPE -II- (Proposta de Preço) 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 

DADOS DA LICITANTE 

 

8.5 - No horário estabelecido, a Comissão de Licitação procederá à abertura do envelope 

I (Documentação). Os documentos constantes do envelope serão vistos e rubricados pelos 

presentes.  

8.6 - Da decisão quanto à habilitação ou inabilitação dos participantes será dada ciência 

às interessadas na própria sessão ou através de publicação. 

8.7 - Não havendo impugnações quanto à habilitação pelos representantes presentes, a 

sessão será suspensa para que a Comissão de Licitações examine os “documentos”. Sendo 

todas as empresas consideradas habilitadas e diante da desistência (renúncia) expressa do 

recurso legal de que trata o Art.109, I, da Lei 8666/93, a Comissão de Licitação passará 

na mesma Sessão, à abertura do Envelope II.  

8.8 - Havendo inabilitação de Licitante e por ele renúncia expressa do direito de 

interposição de recurso, ser-lhe-á devolvido na mesma Sessão o Envelope II – Proposta. 

8.9 - Não ocorrendo desistência (renúncia) expressa de recursos quanto à habilitação ou 

inabilitação, a sessão será suspensa, cientificando-se os participantes que os recursos 

eventualmente interpostos obedecerão aos prazos do Art. 109 da Lei Federal nº8.666/93. 
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 8.10 - A abertura dos envelopes contendo as propostas, caso não haja desistência 

(renúncia) expressa de recorrer, dar-se-á após a decisão dos recursos e/ou transcorrido o 

prazo para sua interposição, em nova Sessão designada com aviso através de publicação 

no Diário Oficial da FECAM – Federação das Câmaras Municipais do Estado do Rio 

Grande do Norte e disponibilização no endereço eletrônico www.cmparelhasrn.com.br 

8.11 - De tudo lavrar-se-á ata, que será assinada pelos membros da Comissão de Licitação 

e licitantes presentes. 

8.12 - O critério de julgamento é o menor preço global. 

8.13 - A análise e o julgamento das propostas ofertadas nesta licitação observarão o 

seguinte procedimento: 

8.13.1 - A análise e a apreciação das propostas serão realizadas pela Comissão de 

Licitação, ficando-lhe facultado o direito de transformar o procedimento em 

diligência para apuração de dados e condições indispensáveis ao julgamento, bem 

como consultar técnicos, se necessário. 

8.13.2 - No caso de haver discordância entre os preços unitários e totais de cada 

item, a Comissão de Licitação efetuará a correção levando em conta o preço 

unitário apresentado. 

8.13.3 - Será verificada a conformidade do objeto ofertado com as exigências 

constantes deste edital e seus anexos, sendo que serão desclassificadas as 

propostas desconformes; 

8.13.4 - Serão também desclassificadas as propostas: 

 8.13.4.1- Com ressalvas em relação às condições estabelecidas neste 

Edital; 

8.13.4.2 - De preços, global ou unitários, manifestamente inexequíveis ou 

excessivos, sendo que a análise da exequibilidade dos preços observará os 

preços praticados no mercado e o quanto dispõe os artigos 44, §3º e 48, II 

e §§ 1º, 2º e 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

8.13.5 - Sobre as propostas não-desclassificadas será aplicado o critério de 

julgamento fixado no item 9.1 deste Edital. 

8.13.6 - Por este critério, as propostas serão classificadas em ordem decrescente, 

segundo a vantagem de cada uma delas. 

8.13.6.1 - Em havendo propostas de igual valor, a ordem de classificação 

será resolvida por sorteio, a menos que o empate se verifique entre 

proposta formulada por pessoa jurídica beneficiária da Lei Complementar 

nº 123/2006 e pessoa jurídica não beneficiária, pois, nesse caso, a primeira 

será declarada vencedora do certame independentemente de sorteio.  

8.13.7 - Se a proposta de menor preço, classificada em primeiro lugar, tiver sido 

formulada por microempresa ou empresa de pequeno porte, desde logo, será 

considerada vencedora do certame. 

8.13.8 - Se a proposta de menor preço não tiver sido formulada por microempresa 

ou empresa de pequeno porte, para aplicação dos artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123/06, serão observadas as propostas com valor até 10% (dez 

por cento) superior ao da proposta de menor preço, classificada em primeiro lugar. 

8.14 - Na hipótese de todas as participantes serem inabilitadas ou terem suas propostas 

desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá sugerir a autoridade competente fixar 

às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou 
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 de outras propostas escoimadas das causas que levaram à inabilitação ou 

desclassificação. 

 

IX - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

9.1 - Procedida à classificação e o julgamento, pela Comissão de Licitação, nos termos 

dos critérios de avaliação deste Edital, o processo será encaminhado a Excelentíssima 

Senhora Presidente da Câmara Municipal de Parelhas RN, a quem competirá proceder à 

homologação do procedimento bem como a adjudicação do objeto. O vencedor será 

oportunamente convocado para assinar o contrato, no prazo e nas condições deste Edital. 

 

X - DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

10.1 - Não haverá reajuste de preços.  

10.2 - Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 

imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, prejudiciais à 

execução do contrato. 

 

XI – DA CONTRATAÇÃO 

11.1 - O contrato será celebrado de acordo com o disposto no ANEXO VII deste edital. 

11.2 - O prazo de validade do contrato será até 31 de dezembro de 2017, contados a 

partir da data de sua assinatura. 

11.3 - A Câmara Municipal de Parelhas convocará a empresa vencedora durante a 

validade da sua proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

data da publicação da homologação, assinar o contrato. 

11.4 - É facultado a Câmara Municipal de Parelhas quando a convocada não assinar o 

referido documento no prazo e condições estabelecidos no item anterior, chamar as 

licitantes remanescentes, obedecidas à ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo 

e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao preço. 

 

XII - DAS SANÇÕES 

12.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de 

mora, na forma prevista abaixo: 

12.1.1 – Multa por mora de 1% (um) por cento ao dia pelo atraso, sobre o valor 

do contrato, e ultrapassados 15 (quinze) dias será considerado como recusa e dará 

causa da rescisão do contrato. 

12.1.2 – A multa prevista no subitem anterior, aplicada após regular processo 

administrativo ou cobrança judicial, será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Câmara Municipal de Parelhas a CONTRATADA.  

12.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

12.2.1 – Advertência; 

12.2.2 – Multa por inexecução da ata de registro de preços ou contrato, quando 

houver, no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do 

contrato; 

12.2.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o Município de Parelhas, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
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 12.2.4 – 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 o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior. 
 

XIII - DOS RECURSOS ADMISSÍVEIS 

13.1 - Os recursos eventualmente interpostos contra os atos praticados pela 

Administração serão processados de acordo com o art. 109 e parágrafos da Lei Federal 

n°8.666/93, e deverão ser protocolados no prazo legal, na sede da Câmara Municipal, na 

Praça Arnaldo Bezerra, nº 82, Centro – Parelhas RN, no horário das 08:00 às 12:00 horas. 

 

XIV - DA DOTAÇÃO A SER ONERADA 

14.1 - Os serviços serão custeados com recursos do Orçamento da Câmara Municipal – 

Exercício de 2017: PROJETO/ATIVIDADE: 01.01.01.031.0022.2040 – Manutenção das 

Atividades da Câmara e Elemento de Despesas Nº 339039– Outros Serv. de Terc. Pessoa 

Jurídica.  

 

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 - Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da proposta indica que tem 

pleno conhecimento dos elementos constantes do Edital, bem como de todas as suas 

condições gerais e peculiares, não podendo invocar nenhum desconhecimento quanto às 

mesmas, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento do contrato. 

15.2 – O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma 

de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus 

acréscimos. 

15.3 - A Câmara Municipal de Parelhas poderá solicitar, de qualquer licitante, em 

qualquer momento, informações e esclarecimentos complementares para perfeito juízo e 

atendimento da DOCUMENTAÇÃO ou PROPOSTA apresentada. 

15.4 - A licitante que não puder comprovar a veracidade dos elementos informativos 

apresentados à Câmara, quando solicitados eventualmente neste sentido, será 

automaticamente excluída da presente licitação. 

15.5 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 

administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura 

dos envelopes de habilitação. 

15.6 - A autoridade administrativa poderá revogar a licitação por razões de interesse 

público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado e suficiente, 

podendo também anulá-la por ilegalidade, sem que caiba aos licitantes o direito a 

qualquer indenização, reembolso ou compensação, quando for o caso e nos limites legais. 

15.7 - O ajuste, suas alterações e rescisão, obedecerão à Lei Federal nº 8.666/93 e demais 

normas pertinentes. 

15.8 - Fica eleito o Foro da Comarca de Parelhas/RN, com exclusão de quaisquer outros 

por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas e/ou conflitos oriundos da 

execução deste contrato. 
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 XVI  - DOS ANEXOS 

Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante, independentemente de 

transcrição: 

16.1 – Anexo I – Termo de Referência; 

16.2 - Anexo II – Descrição dos Serviços e Orçamento Base; 

16.3 - Anexo III – Carta de Credenciamento (modelo); 

16.4 - Anexo IV –Declaração que Não Emprega Menor (Modelo); 

16.5 - Anexo V – Modelo de Proposta/planilha a ser apresentada; 

16.6 - Anexo VI – Declaração de Fatos Impeditivos (Modelo); 

16.7 - Anexo VII – Minuta do Contrato. 

 

Parelhas RN, 09 de Janeiro de 2017. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

IVANILDO FERREIRA DE SOUZA 

Presidente da CPL 
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 PROCESSO Nº 006/2017 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – OBJETO 

 

1.1 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, conforme 

especificações do ANEXO II. Onde deverão ser observadas as especificações 

estabelecidas, no referido anexo que integra o edital do TOMADA DE PREÇOS Nº 

001/2017. 

 

1 – JUSTIFICATIVA 

 

2.1 - A presente licitação se justifica-se pelo fato de ser uma grande ferramenta 

administrativa, agilizando sobremaneira a tomada de decisão, por disponibilizar uma 

comunicação rápida entre os integrantes desta casa, quer em diversos pontos do território 

brasileiro. 

2.2 - Justificadamente, portanto, opta-se por realizar-se a presente licitação, em virtude 

do exato enquadramento das necessidades e nos requisitos fundamentais para utilização 

desse procedimento nos termos da Lei. 

2.3 - Com relação à modalidade de licitação adotada para a escolha dos prestadores, 

certamente é a mais moderna e a que oferece maiores possibilidades ao Poder Público de 

comprar melhor, economizando o erário público. 

 

2 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1 - Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes do ANEXO II do 

edital, além, de observados os esclarecimentos constantes dos itens 4 e 5, deste Anexo. 

 

4 - OUTRAS PRESCRIÇÕES 

4.1 - Deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas condicionantes da aceitação 

da proposta e do recebimento dos produtos licitados. 

4.2 - Não serão aceitos prestação dos serviços em desacordo com as especificações 

constantes do ANEXO II. 

4.3 - Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar 

da data de abertura da mesma. 

4.4 - Nos preços cotados deverão estar inclusos todas as despesas diretas e indiretas. 

  

5 - DO PREÇO ESTIMADO 

5.1 - O valor total estimado deste pregão é de R$ 16.435,10 (dezesseis mil quatrocentos 

e trinta e cinco reais e dez centavos), e a fonte de recursos será próprios.  

 

Parelhas/RN,09 de Janeiro de 2017. 

 
IVANILDO FERREIRA DE SOUZA 

Presidente da CPL  
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 ANEXO III - MODELO 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 
 

À 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS RN 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

  

 

 

CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

 

 

 

  Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a)........, portador da Cédula de 

identidade nº e CPF sob nº, a participar da licitação instaurada pela Câmara Municipal 

de Parelhas, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015, supra 

referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe, dentre 

outros poderes, o de renunciar ao ou desistir do direito de interposição de Recurso, bem 

como receber intimações. 

 

 

 

 

 

      _____________,em______de__________de 2017 

 

 

      ___________________________ 

      Assinatura do representante legal 

      Nome: 

      RG.: 

 

 

(carimbo da empresa) 

 

 

 

OBS.: O credenciamento deverá vir acompanhado do documento solicitado no item: 4.1 

- DA REPRESENTAÇÃO NA LICITAÇÃO 
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ANEXO IV - MODELO 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 
 

 

Á 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS/RN 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

 

  ..............................., inscrito no CNPJ nº ......................., por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr. (a) ................................., portador (a) da Carteira de 

Identidade nº ....................... e do CPF nº ................., DECLARA, para fins do disposto 

no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer 

trabalho.  

 

Obs.: Declarar quando for o caso: “Declaro que emprego menor com idade a partir de 

catorze anos na condição de aprendiz”. 

 

 

 

 

 

      _____________,em______de___________de 2017 

 

 

      ___________________________ 

      Assinatura do representante legal 

      Nome: 

      RG.: 

 

 

(carimbo da empresa) 
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ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Á 

CÃMARA MUNICIPAL DE PARELHAS/RN 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 
 

A empresa ____________________________________, com endereço à 

______________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

_________________, neste ato representada por __________________________, 

abaixo assinado, propõe a Câmara Municipal de Parelhas/RN, proposta para 

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, conforme Termo de 

Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições: 

a) Preços 

 

Item Serviços Unidade Quantidade Vr. Total 

(R$) 

Vr. Total (R$) 

1  Mês 11 xxxxxx xxxxxxx 

 VALOR TOTAL     

 
b) Nos preços acima propostos estão incluído todos os insumos que o compõem, no que 

se refere as despesas e custos diretos e indiretos. 

c) Prazo de validade da proposta: 60 dias. 

d) O Prazo de início para execução dos serviços será a partir do 1º dia útil subsequente a 

data de assinatura do contrato. 

Obs: Os valores dos Torpedos irão variar de acordo com a necessidade do órgão. 

 

_____________,em______de__________de  2017 

 

 

___________________________ 

Assinatura do representante legal 

Nome: 

RG.: 

(carimbo da empresa) 
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 ANEXO VI - MODELO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 
 

 

À 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS RN 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS (MODELO) 

 

 

 

  Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da 

licitação instaurada pela Câmara Municipal de Parelhas RN, na modalidade TOMADA 

DE PREÇOS Nº 001/2017, que não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder 

Público, em quaisquer de suas esferas. 

 

 Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

 

 

      _____________,em______de___________de 2017 

 

 

      ___________________________ 

      Assinatura do representante legal 

      Nome: 

      RG.: 

 

 

(carimbo da empresa) 
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 PROCESSO Nº 006/2017 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 

ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO EM REGIME DE EMPREITADA, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL 

DE PARELHAS, E A EMPRESA 

____________________________________ PARA 

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

MÓVEL. 

 

 

De um lado a CAMARA MUNICIPAL DE PARELHAS RN, Estado do Rio 

Grande do Norte, inscrito no CNPJ/MF sob n° 10.872.505/0001-08, com sede social a 

Rua Professor Aprígio nº 163, Bairro Centro – Parelhas RN, aqui denominada de 

CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente o Senhor Humberto Alves 

Gondim, brasileiro, casado, professor, CPF nº 447.035.894-00, RG nº 765.548  SSP/RN, 

residente e domiciliado na Rua Daniel Gomes de Oliveira, nº 253, Bairro Centro, 

Parelhas/RN, CEP: 59.360-000, e do outro lado a empresa 

___________________________________, pessoa jurídica de direito privado, 

constituída sob a ________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob n° 

_________________________________, com sede social a 

____________________________________________, aqui denominada de 

CONTRATADA neste ato representada por ______________________, na qualidade de 

_____________, CPF: ____________, RG: _________, residente e domiciliado à Rua 

_________________, devidamente autorizado a firmar este ajuste nos termos das normas 

estatutárias. 

Nos termos da licitação TOMADA DE PREÇOS N° 001/2017, proveniente do 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 006/2017, têm como justos, pactuados e contratados 

este ajuste, nos termos da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações 

posteriores, conforme as cláusulas e condições seguintes 

 

CLÁUSULA I - DO OBJETO 

 

1.1 - O objeto deste contrato é a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

MÓVEL. 
 

CLÁUSULA II - DOS PREÇOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

2.1. - O valor deste contrato, conforme a proposta adjudicada é de R$ ____________ 

(___________________________________). 

2.2 - Para fazer frente às despesas do contrato, existem recursos reservados, na dotação 

orçamentária: PROJETO/ATIVIDADE: 01.01.01.031.0022.2040 – Manutenção das 

Atividades da Câmara e Elemento de Despesas Nº 339039 – Outros Serv. de Terc. Pessoa 

Jurídica. 

CLÁUSULA III - REAJUSTE DOS PREÇOS 
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 3.1 - Não haverá reajuste de preços.  

3.2 – Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 

imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, prejudiciais à 

execução do contrato, de efeitos extraordinários (álea econômica extraordinária e 

extracontratual). 

 

CLÁUSULA IV – DA VIGENCIA DO CONTRATO E PRAZO DE INÍCIO E 

CONCLUSÃO DA OBRA. 

 

4.1 - O Contrato terá a duração até 31 de dezembro de 2017, contados da data da 

assinatura do contrato. 

 

CLÁUSULA V – DO PAGAMENTO 
 

5.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação 

da nota fiscal/fatura, e após comprovado a efetiva prestação dos serviços. Devendo está 

anexada a nota fiscal, para fins de liquidação da despesa, os seguintes documentos: 

 5.2.1 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União. 

 5.2.2 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Estaduais e 

a Dívida Ativa do Estado, para as licitantes com sede no Rio Grande do Norte. 

 5.2.3 - Para as empresas sediadas em outros estados apresentar certidão ou outro 

documento que a substitua, comprovando a mesma está com a situação regular 

perante a fazenda estadual; 

 5.2.4 - Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa junto a fazenda 

municipal; 

 5.2.5 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, expedida pelo Instituto 

Nacional da Seguridade Social-INSS; 

 5.2.6 - Prova de regularidade do Fundo de Garantia por tempo de serviço - FGTS 

(Certificado de Regularidade do FGTS - CRF), emitida pela Caixa Econômica 

Federal. 

5.2.7 - Certidão negativa de débitos trabalhistas.  

5.2 - Nas hipóteses previstas no Artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93, a 

Contratante poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante 

solicitação fundamentada e aceita pela Administração. 

5.3 - No caso de solicitação de revisão de preço por parte da Contratada, a mesma deverá 

demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo 

preço. 

5.4 - Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o Contratante adotará, além de 

ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais 

adotados pelo Governo Federal. 

5.5 - Conforme permite a legislação em vigor o presente contrato poderá sofrer 

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor, no que se 

refere as quantidades inicialmente contratadas. 

 

CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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6.1 - Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal, 

estadual ou municipal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as 

obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL; 

6.2 - – Arcar com todas as despesas, bem como, com as despesas relativas a impostos; 

6.3 - Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a 

obter uma operação correta e eficaz; 

6.4 - Manter em funcionamento contínuo todas as linhas móveis celulares. O bloqueio 

dos terminais, somente poderá ser executado por solicitação da CONTRATANTE. 

6.5 - Fornecer, mensalmente, a CONTRATANTE faturas em papel, de forma detalhada 

por cada linha móvel (celular) e totalizado. 

6.6 - Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e 

prestar os esclarecimentos julgados necessários. 

6.7 - Manter, durante toda a execução do Contrato, a compatibilidade com as obrigações 

assumidas em relação a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

Licitação. 

6.8 - Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas através do 

serviço desta contratação, no mínimo dentro de sua rede de telecomunicações, 

respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de 

telecomunicações. 

 

CLÁUSULA VII – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

7.1 - Efetuar os Pagamentos na forma e prazo estabelecido na clausula QUINTA;  

7.2 - Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços. 

7.3 – Fiscalizar os serviços e Proceder a Conferência, de acordo com as exigências 

contidas no Edital e proposta. 

 

CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO 

 

8.1 - Não obstante o fato de a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução 

dos serviços objeto deste contrato, a Câmara Municipal, através de sua própria equipe, 

sem restringir a plenitude dessa responsabilidade da Contratada, exercerá a mais ampla e 

completa fiscalização dos serviços. 

8.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas 

com a execução dos serviços deverão ser registradas pela Contratante ou seus prepostos 

nos Livros de Ocorrências, produzindo esses registros os efeitos de direito. 

 

CLÁUSULA IX - DAS SANÇÕES 
 

9.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de 

mora, na forma prevista abaixo: 

9.1.1 – Multa por mora de 1% (um) por cento ao dia pelo atraso, sobre o valor do 

contrato, e ultrapassados 15 (quinze) dias será considerado como recusa e dará 

causa da rescisão do contrato. 

9.1.2 – A multa prevista no subitem anterior, aplicada após regular processo 

administrativo ou cobrança judicial, será descontada dos pagamentos 
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 eventualmente devidos pela Câmara Municipal de Parelhas a CONTRATADA.  

9.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

9.2.1 – Advertência; 

9.2.2 – Multa por inexecução da ata de registro de preços ou contrato, quando 

houver, no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do 

contrato; 

9.2.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o Município de Parelhas, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

9.2.4 – 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 o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior. 

 

CLÁUSULA XI – VALOR DO CONTRATO 

 

11.1 – O valor global para a presente contratação é de R$ ...................... 

(........................................). 

 

CLÁUSULA XII - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

12.1- Fica a contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica que tem pleno 

conhecimento dos elementos dele constantes, bem como de todas as suas condições gerais 

e peculiares. 

12.2- Este ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº 8.666/93, e 

demais normas pertinentes. 

12.3- Fazem parte integrante deste contrato, o Edital de Licitação, bem como, os anexos 

e a proposta comercial da contratada. 

12.4 – A contratada reconhece, neste ato, as prerrogativas legais da Administração 

(cláusulas legais exorbitantes), bem como a possibilidade de rescisão administrativa do 

ajuste, nos casos legais. 

 

 Fica eleito o Foro da Comarca de Parelhas/RN, com exclusão de quaisquer outros 

por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas e/ou conflitos oriundos da 

execução deste contrato. 

 E, por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento que, lido e achado 

conforme, vai assinado em 3 (Três) vias de igual teor pelas partes na presença de duas 

testemunhas abaixo qualificadas.  

 

 Parelhas RN,  _______/________ de 2017 

 

__________________________                          _________________________  

Câmara Municipal de Parelhas RN                                     Contratada  

 

 



 CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS/RN 

Rua Professor Aprígio, nº 163, Bairro Centro, Parelhas/RN 
CNPJ: 10.872.505/0001-08 
(84) 3471-3474 - E-mail: camaramunicipaldeparelhas@gmail.com  

 

               

 
 

 TESTEMUNHA: 

 

 

_______________________________ 

CPF nº_________________________ 

 

 

_______________________________ 

CPF nº__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


