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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET  

  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2022 

 
PROCESSO Nº 112/2022 

  

  

Denominação: _________________________________________________________________  
  
CNPJ nº:_______________________________________________________________  
  
Endereço:_________________________________________________________ 
  
e-mail: _________________________________________________________________  
    
Cidade: ________________________________________          Estado: ______  
    
Telefone:__________________________ Fax:  __________________________  
  
  
Obtivemos, através do acesso à página www.novohorizonte.sp.gov.br, nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada.  
  

Local: _________________________, _____ de ___________________ de 2022.  
  
  
  

___________________________  
Assinatura  

  

  

Senhor Licitante,  

  

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria 

preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de Licitações e Contratos, por meio 

do fax (17) 3543-9015 ou do e-mail licitacao@novohorizonte.sp.gov.br.    

  

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte da responsabilidade da 

comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 

instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 

posteriormente qualquer reclamação.  

Maiores informações através dos telefones (17) 3543-9028 e 3453-9015, com o responsável as 

licitações.  

 

  

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
mailto:licitacao@novohorizonte.sp.gov.br
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AVISO DE LICITAÇÃO 

 

EDITAL Nº 084/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2022 

PROCESSO Nº 112/2022 

LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA 

 

OBJETO: Contratação de Empresa de Especializada para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA MÓVEL ilimitada para qualquer operadora, através de comutação de voz e 

transmissão de dados móveis (internet), contemplando os respectivos aparelhos em sistema 

comodato e contendo o aplicativo Whatsapp ilimitados, independente do plano de dados (internet), 

para atendimento a diversas Secretarias/Diretorias, de acordo com as especificações contidas no 

Termo de Referência – Anexo I. 

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei federal nº. 10.520 de 17 de 

julho de 2002, Decreto Municipal n°. 4.117, de 15 de fevereiro de 2006, Decreto Municipal nº. 4.122 

de 02 de março de 2006, Decreto Municipal nº. 4.272, de 08 de março de 2007, Decreto Municipal 

nº. 4.341, de 11 de setembro de 2007, Decreto Municipal nº. 4.369, de 07 de novembro de 2007, 

Decreto Municipal nº 6.342/18 de 09 de maio de 2018, Decreto Municipal nº. 6.761, de 02 de 

outubro de 2019, Decreto Municipal nº. 6.895, de 17 de março de 2020, Decreto Municipal nº. 

7.035, de 06 de agosto de 2020, Decreto Municipal nº 7.447 de 09 de agosto de 2021 e Lei 

Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações constantes da Lei 147/14 de 07 

de agosto de 2014. 

Em cumprimento ao art. 191 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cabe consignar que, na 

presente licitação, há expressa opção pela adoção das Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

nº 10.520, de 17 de julho de 2020. 

DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA 

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE QUANDO FOR O 

CASO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 12 DE MAIO DE 

2022, ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Novo 

Horizonte, situada na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, n° 185, centro, na cidade de Novo 

Horizonte, Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, após recebimento dos envelopes e 

documentos exigidos para o certame. 

EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, situada na Praça Dr. 

Euclydes Cardoso Castilho n°. 185, centro, na cidade de Novo Horizonte – SP e no site 

www.novohorizonte.sp.gov.br, onde poderão retirá-lo, mediante identificação, endereço, número 

de telefone, fac-símile e/ou e-mail e CNPJ ou CPF. 

Novo Horizonte, 28 de abril de 2022 

 

__________________________________ 

FABIANO DE MELLO BELENTANI 

Prefeito Municipal 

 

 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
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EDITAL Nº 084/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2022 

PROCESSO Nº 112/2022 

LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA 

 

PREÂMBULO: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE torna público que fará realizar licitação na 

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito 

neste Edital e seus Anexos, com base na Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei 

federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 4.117, de 15 de fevereiro de 2006, 

Decreto Municipal nº. 4.122 de 02 de março de 2006, Decreto Municipal nº. 4.272, de 08 de março 

de 2007, Decreto Municipal nº. 4.341, de 11 de setembro de 2007, Decreto Municipal nº. 4.369, de 

07 de novembro de 2007, Decreto Municipal nº 6.342/18 de 09 de maio de 2018, Decreto Municipal 

nº. 6.761, de 02 de outubro de 2019, Decreto Municipal nº. 6.895, de 17 de março de 2020, Decreto 

Municipal nº. 7.035, de 06 de agosto de 2020 e Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 

2006 e alterações constantes da Lei 147/14 de 07 de agosto de 2014. 

 

Em cumprimento ao art. 191 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cabe consignar que, na 

presente licitação, há expressa opção pela adoção das Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

nº 10.520, de 17 de julho de 2020. 

O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, conforme 

designação contida nos autos do processo. 

O PREGÃO será realizado DIA 12 DE MAIO DE 2022, COM INÍCIO ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO 

DE BRASÍLIA), na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho nº. 185, centro, na cidade de Novo 

Horizonte, São Paulo, CEP: 14960.000, na sala de licitações, quando deverão ser apresentados, 

no início, O(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A 

PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA DECLRAÇÃO DE ME/EPP 

SE FOR O CASO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO. 

O licitante que NÃO pretenda credenciar representante para pratica dos atos presenciais, poderá 

encaminhar os envelopes “Proposta” e “Documentação” e, em terceiro envelope, devidamente 

identificado, CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL, a DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO e a DECLARAÇÃO DE ME/EPP, se for o caso, por correio ou 

diretamente no protocolo da Divisão de Licitações, até o prazo e atendidas as condições 

estabelecidas neste edital. As declarações poderão igualmente ser entregues em avulso. 

I - DO OBJETO   

1 - Contratação de Empresa de Especializada para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA MÓVEL ilimitada para qualquer operadora, através de comutação de voz e 

transmissão de dados móveis (internet), contemplando os respectivos aparelhos em sistema 

comodato e contendo o aplicativo Whatsapp ilimitados, independente do plano de dados (internet), 

para atendimento a diversas Secretarias/Diretorias, de acordo com as especificações contidas no 

Termo de Referência – Anexo I. 

II - DA PARTICIPAÇÃO   

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto 

da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.   

III - DO CREDENCIAMENTO. 

1 – Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que segue:  
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1.1 – Quanto aos representantes:   

a) tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), o 

estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta 

Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 

em decorrência de tal investidura;  

b) tratando-se de Procurador, o instrumento de procuração pública ou particular da qual 

constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de 

sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 

correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do 

mandante para a outorga.  

c) O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto.  

d) Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.   

e) A ausência do Credenciado, ou da documentação referida ou a sua apresentação em 

desconformidade com as exigências previstas não implicará a desclassificação do licitante, mas o 

impedirá de dar lances e de manifestar-se no certame contra decisões tomadas pelo Pregoeiro. 

Entretanto, essas irregularidades poderão ser sanadas até o momento da decisão sobre o 

encerramento do credenciamento, inclusive com o envio do documento correto via fax/e-mail.   

1.2 – Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:  

a) A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação deverá ser feita de acordo com 

modelo estabelecido no Anexo III do Edital e apresentada FORA dos Envelopes nº 01 (Proposta) 

e n° 02 (Documentação).  

1.3 – Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:  

  

a) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da 

preferência prevista na Lei Complementar n° 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo 

estabelecido no Anexo VII deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes n° 01 (Proposta) e n° 

02 (Habilitação).  

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO  

1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 

em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 

proponente, os seguintes dizeres:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
Envelope nº 1 – Proposta  
Pregão nº 039/2022 
Processo nº 112/2022  
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
Envelope nº 2 – Habilitação  
Pregão nº 039/2022 
Processo nº 112/2022 
 

2 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 

sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 
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representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração, caso esta não 

tenha sido apresentada no momento do credenciamento.   

3 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor da Administração, 
ou publicação em órgão de imprensa oficial. 
  
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA   
 
1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:   
 

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;   
b) número do processo e do Pregão;   
c) preço unitário, mensal e anual por lote, nos termos do Anexo I deste Edital, em moeda 

corrente nacional, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 
financeiro ou previsão inflacionária.  

 
c.1) nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos 

necessários para o fiel cumprimento do objeto da presente licitação, como por exemplo: 

manutenção e suporte técnico, assistência técnica, impostos, taxas, fretes, encargos fiscais, 

comerciais, sociais, trabalhistas e outros.   

a) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data designada 

para a abertura da mesma.   

b) assinatura do representante legal.  

2 - O preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, durante o período de 12 (doze) 

meses, podendo ser reajustados a partir deste período, anualmente, mediante índice divulgado 

pela ANATEL.  

3 – Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será 

válida por 60 (sessenta) dias, independentemente, de qualquer outra manifestação.  

4 - Solicitamos o preenchimento dos dados do Responsável pela Assinatura do Contrato – 
Anexo VIII 
 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”   

1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados, 

com suas páginas numeradas sequencialmente, os quais dizem respeito a:   

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA   

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;   

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

   

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;   

d) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

país, quando a atividade assim o exigir.   
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1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 1.1 não precisarão 

constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão.   

1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA   

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ); 

   

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
do certame;   

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 

Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 

Receita Federal; 

   

d) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 

expedida pela Divisão da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo 

representante legal da licitante, sob as penas da lei;  

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal relativa aos tributos mobiliários;  

f) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e;  

g) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os 

mesmos efeitos da CNDT, nos termos da Lei nº 12.440/2011.  

h) A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno 

porte somente será exigida para efeito de assinatura do Contrato;  

  

h.1) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 

neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que está apresente alguma 

restrição;  

  

h.2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista, 

será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação 

do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;  

  

h.3) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem h.2, implicará 

na decadência do direito à contratação, (sem prejuízo das sanções previstas no artigo 

7º da lei Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei federal nº 8.666/93 e multa de 20% (vinte 

por cento) calculada sobre o valor total da contratação), procedendo-se a convocação dos 

licitantes para, em sessão pública, retornar os atos referentes ao procedimento licitatório, 

nos termos do artigo 4°, inciso XXIII, da Lei n° 10.520/02.  

1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA   

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 

1.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES   
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a) Declaração de: não parentesco – Art.81 da Lei Orgânica do Município de Novo 

Horizonte (conforme modelo constante do Anexo IX, deste edital). 
 

b) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho, conforme modelo anexo ao Decreto Estadual nº. 42.911, de 06.03.98 
(Anexo IV deste Edital); 

 

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO   

2.1 – A apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) da Prefeitura, ou de outros órgãos 

ou entidades públicas, desde que expedidos nos termos da Lei  nº 8.666/93, dentro do prazo de 

validade, dispensa os documentos do item 1.1 e item 1.2, alíneas “a” e “b”.  

2.1.1 – O registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos subitens 1.2, alíneas “c”, 

“d”, “e”, “f” e "g", 1.3 e 1.4, deste item VI, os quais deverão ser obrigatoriamente apresentados por 

todos os licitantes.   

2.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas.   

2.3 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a 

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. A Prova de 

regularidade para com a Fazenda Federal relativa aos Débitos relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive o INSS e a Certidão Negativa de Falência ou 

Concordata, deverão estar em nome da matriz.  

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO   

1 – No dia, horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento 

do Pregão, iniciando-se com o recebimento do credenciamento dos interessados, da Declaração 

de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação, bem como dos envelopes “proposta” e 

“habilitação”.   

 

2 – Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento 

e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.   

3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:   

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;   

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;  

3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 

operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às 

correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários.  

As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.   

3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 

licitantes.   

4 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios:   
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a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 

cento) superior àquela;   

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços nas condições definidas na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No 

caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente 

do número de licitantes.   

4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço global por lote (único).   

5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.   

5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação 

de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 

completa da ordem de lances.   

6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço.   

7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances.  

8 – Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:  

  

8.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 

cento) superiores à proposta mais bem classificada;   

  

8.2 – A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 

da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;  

  

8.2.1 – Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e 

apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 

encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de 

preclusão;  

  

8.2.2 – Se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 

estabelecido no subitem 8.1, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova 

proposta;  

  

8.2.2.1 – Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 

respeitada a ordem de classificação;  

  

8.3 – O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor 

oferta da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa 

de pequeno porte;   

  

8.4 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

retornar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do 

disposto no artigo 4°, inciso XXIII, da lei n° 10.520/02, sendo assegurado o exercício do 

direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
       CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                           Emancipado em 28/10/1917 

                           DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 
empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no 

subitem 8.1;   

  

8.4.1 – Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de 

pequeno porte, e não configurada a hipótese prevista no subitem 8.4, será 

declarada a melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora da fase de 

lances.  

  

9 – Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as 

propostas não selecionadas por conta da regra disposta na alínea “a” do item 4, deste Capítulo 

VII, e aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço 

ofertado.  

10 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução 

do preço.  

11 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito.  

11.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pela Unidade 

Gestora de Manutenção de Programas e Sistemas, juntada aos autos por ocasião da 

instauração do procedimento licitatório.   

12 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação do respectivo proponente.  

13 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, 

efetivamente entregues, poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, 

até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos.  

13.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos 

os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 

devidamente justificada.  

13.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 

sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será 

inabilitada.   

14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame.  

15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, 

o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda aos requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor.  

16 – O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 

necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os 

licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da 

convocação.  
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VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO   

1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente 

a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, 

ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos.   

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito 

de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.   

3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente.   

4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.   

5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.   

6 - A adjudicação será feita por preço global do lote.    

IX – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO FORNECIMENTO DO OBJETO  

  

1 – O objeto da presente licitação deverá ser entregue nos prazos e condições estabelecidas no 

Anexo I - Termo de Referência.   

X - AS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E FUNCIONAMENTO  

1 - O objeto da presente licitação será recebido:  

  

1.1 - provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a 

especificação;  

  

1.2 - definitivamente, após a verificação da qualidade e perfeito funcionamento do 

mesmo, e consequente aceitação.  

  

2 - Serão rejeitados no recebimento, os bens e serviços executados com especificações diferentes 
das constantes no ANEXO I e das informadas na PROPOSTA, devendo a sua substituição 
ocorrer na forma e prazos definidos no item 3 abaixo.  

  

3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:   

  

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;   

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;   

  

b) se disser respeito à diferença no funcionamento, determinar sua complementação ou 

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;   
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b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.   

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO   

1 - O pagamento mensal da despesa será realizado pelo Município de Novo Horizonte por 

meio de quitação bancária (por meio eletrônico) ou crédito em conta corrente bancária declarada 

pela licitante vencedora ou boleto, que deverá apresentar, mensalmente, Nota-Fiscal Fatura de 

Serviços de Telecomunicações para liquidação e pagamento da despesa, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias, antes do dia de vencimento mensal pactuado, nos termos das normas 

da ANATEL.  

2 - Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não tenha concorrido de alguma 

forma a Contratada, haverá incidência de atualização financeira sobre o valor devido, nos termos 

das normas da ANATEL.   

XII – DA CONTRATAÇÃO  

1 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo 

de contrato, cuja minuta integra este edital como Anexo V.  

2 – A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias a partir do comunicado expedido pela 

Prefeitura Municipal, comparecer à Divisão de Licitações e Contratos para assinar o termo de 

contrato.  

3 – Quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 

recusar-se a celebrar a contratação, serão convocadas as demais licitantes classificadas para 

participar de nova sessão pública do pregão, com vistas a celebração da contratação.  

3.1 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 05 (cinco) dias úteis, 

contados da divulgação do aviso.   

3.2 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação na Imprensa Oficial do Município 

e divulgação no endereço eletrônico www.novohorizonte.sp.gov.br .   

3.3 - Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições 

dos subitens 9 a 15 do item VII e subitens 1, 2 e 6 do item VIII, todos deste edital.   

4 – Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de 

regularidade fiscal ou trabalhista tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá 

comprovar, previamente à assinatura do Contrato, a regularidade fiscal ou trabalhista, no prazo 

de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogável por igual 

período, a critério da Administração, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei Federal nº 10.520/02 e artigo 

87 da lei federal nº 8.666/93 e multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total da 

contratação;  

  

4.1 – Não ocorrendo a regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão, em 

sessão pública, os procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício 

do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e 

empresas de pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo 

estabelecido no subitem 8.1 do Capítulo VII;  

  

4.2 – Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte atenderem 

aos requisitos deste Edital, será convocada outra empresa na ordem de classificação das 

ofertas, com vistas à contratação.  
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5 - O contrato será celebrado com duração de 12 (doze) meses, contados da data de sua 

assinatura.   

6 - O prazo mencionado no subitem anterior poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos, nos termos do artigo 57, inciso II, da lei nº 8.666/93.   

6.1 - A Contratada poderá se opor à prorrogação de que trata o subitem anterior, desde 

que o faça mediante documento escrito, recebido pela Contratante em até 10(dez) dias 

antes do vencimento do contrato, ou de cada uma das prorrogações do prazo de vigência.   

6.2 - As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração 

dos respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na 

Lei federal nº 8.666/93.   

6.3 - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da 

Administração não gerará à contratada direito a qualquer espécie de indenização.   

7 - Não obstante o prazo estipulado no subitem 5 deste item XII, a vigência contratual nos 

exercícios subsequentes ao da assinatura do contrato estará sujeita à condição resolutiva, 

consubstanciada na existência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada 

exercício, para atender as respectivas despesas.   

8 - Ocorrendo a resolução do contrato, com base na condição estipulada no subitem 7 deste 

item XII, a contratada não terá direito a qualquer espécie de indenização.  

9 O Adjudicatário, entre as condições para assinar o contrato ou retirar o instrumento 

equivalente, deverá informar formalmente o e-mail no qual receberá notificações, intimações e 

citações  para todos os fins de direito, inclusive para fins de processos de natureza sancionatória. 

XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO   

1 – Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei federal nº 10.520/02 e artigo 87 
da lei federal nº 8.666/93, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a defesa 
prévia:  
 
2 - A recusa injustificada da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinado 
o termo de contrato importará em multa de 20% sobre o valor total constante da proposta. A recusa 
se configura a partir do 5° dia útil da data da notificação para retirada e devolução devidamente 
assinado. Também incide nas mesmas sanções a microempresa ou empresa de pequeno porte 
que, uma vez consultada, valer-se do tratamento privilegiado de que trata os artigos 42 e 43, da 
Lei Complementar nº. 123/2006, e que, sem justo motivo deixar de contratar por não apresentar a 
regularidade tempestiva da situação fiscal. 
 
3 - Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia de atraso injustificado no início da execução, 
na execução das etapas ou na entrega do objeto da prestação de acordo com o contrato, calculada 
sobre o preço total correspondente a cada etapa, nos primeiros 05 (cinco) dias de atraso, sendo o 
percentual elevado para 2% (dois por cento) ao dia, no caso de reincidências, até o limite de 10 
(dez) dias, sem prejuízo da CONTRATANTE decidir pela rescisão unilateral do contrato por culpa 
da CONTRATADA, sem prejuízo do processo de advertência. 
 
4 - Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em 
decorrência de qualquer descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no subitem 
3, sem prejuízo do processo de advertência. 
 
5 - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, cobrada proporcionalmente 
à etapa não cumprida, quando não for aplicada concomitantemente sanção de impedimento de 
licitar ou contratar, ou declaração de inidoneidade previstas na Lei Municipal nº 4.051/15, de 02 de 
fevereiro de 2015; Multa de 50% (cinquenta por cento do valor do contrato cobrada 
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proporcionalmente à etapa não cumprida, quando for aplicada concomitantemente sanção 

de impedimento de licitar ou contratar ou declaração de inidoneidade prevista na mesma lei, nas 
hipótese em que a rescisão ocorra com fundamento nos incisos I a XI,  do art. 78, da Lei Federal 
nº 8.666/93, sem prejuízo do dever de indenizar a Contratante ou Terceiros.  
 
6 - Igualmente poderá ser sancionado com a declaração de inidoneidade, o licitante que, por 
seu comportamento restar demonstrado a incursão em um dos dispositivos previstos no artigo 88, 
da Lei 8.666/93.  
 
7 - Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que 
implique no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de 
inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 
 

XIV – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

1 – A contratação será atendida pelas dotações orçamentárias constantes do exercício de 
2022 e exercícios posteriores, se for o caso, conforme segue: 

 

Conta nº. 0035/2022 – 020100 Gabinete do Prefeito – 041220002.2003.000.33903958 

Conta nº. 0082/2022 – 020200 Diretoria de Comunicação Social – 041310003.2135.000.33903900 

Conta nº. 0115/2022 – 020401 Diretoria Serviços Administrativos – 04122.0003.2009.0000.33903958 

Conta nº. 0187/2022 – 020601 Diretoria de Finanças – 04123.0003.20140000.33903900 

Conta nº. 0285/2022 – 020801 Fundo Assistência Social – 08244.0029.20740000.33903958 

Conta nº. 0342/2022 – 020900 Departamento de Obras e Serviços – 15451.0008.21400000.33903958 

Conta nº. 0404/2022 – 021001 Fundo Municipal de Saúde – 10301.0010.20280000.33903958 

Conta nº. 0508/2022 – 021101 Secretaria de Educação e Cultura – 12361.0012.20310000.33903958 

Conta nº. 0671/2022 – 021200 Diretoria Desenv. Econômico – 04122.0023.20410000.33903958 

Conta nº. 0711/2022 – 021301 Meio Ambiente e Urbanismo – 18541.0018.20460000.33903958 

Conta nº. 0762/2022 – 021400 Diretoria de Esportes e Lazer – 27812.0020.20430000.33903958 

Conta nº. 0781/2022 – 021500 Diretoria Agropecuária Abast. – 20606.0017.21230000.33903958 

Conta nº. 0807/2022 – 021600 Diretoria Municipal de Turismo – 04122.0021.20500000.33903958 

Conta nº. 0827/2022 – 021700 Diretoria Projetos Post. Iluminação – 15451.0008.21410000-33903958 

Conta nº. 0840/2022 – 021800 Diretoria Tecnologia da Informação – 04126.0003.21360000-33903900 

 
XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS   

1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam 

o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.   

2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas 

que conterá tudo que nelas ocorrer e serão assinadas pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos 

representantes dos licitantes presentes.   

2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas deverão ser registradas expressamente na 

própria ata.   

3- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 

serão rubricados pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos licitantes presentes que desejarem.   

4 - O resultado do presente certame será divulgado na Imprensa Oficial do Município e no 

endereço eletrônico www.novohorizonte.sp.gov.br.  
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5 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada na Divisão de Licitações e Contratos, após a celebração do contrato ou 

instrumento equivalente.   

6 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.   

6.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo 

de até 1 (um) dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas.   

6.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame.   

6.3 A impugnação será recebida com as devidas qualificações dos interessados, como 

razão social ou nome, número do CNPJ ou CPF, endereço eletrônico, logradouro, telefone 

e nome completo do representante legal, quando for o caso com prova de poderes de 

representação. 

 

7   - Os casos omissos serão regulados pelas leis federais nº 10.520/02 e 8.666/93, sendo 

apreciados pelo Pregoeiro, submetendo-os, se necessário, à autoridade superior.   

8 -  Integram o presente Edital:   

 

Anexo I – Termo de Referência;   

Anexo II – Modelo de Credenciamento;   

Anexo III -  Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;   

Anexo IV – Modelo de declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho;   

Anexo V – Minuta de Contrato;  

Anexo VI – Termo de Ciência e Notificação;  

Anexo VII - Modelo de Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte.  

Anexo VIII - Dados do responsável pela assinatura do contrato 

Anexo IX – Declaração de Não Parentesco 

9 – Pequenos erros ou o desatendimento a meras formalidades que não tragam prejuízo algum para 

o processo, não ensejarão desclassificação ou inabilitação de licitantes.  

10 – A falta de numeração sequencial da “proposta” bem como da “habilitação”, não acarretará 

desclassificação ou inabilitação de licitantes.  

11 – A ausência de Declarações exigidas neste edital ou a sua apresentação em desconformidade 

com as exigências nele previstas, poderá ser sanada durante a sessão de realização do pregão, 

através da lavratura de próprio punho, realizada pelo representante legal da empresa ou 

procurador com poderes específicos para praticar todos os atos pertinentes ao certame.  

 

12 – Os esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados nos dias de expediente, das 7:30 

às 11:00 e das 12:30 às 17:00 horas, na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº 185 – Centro, 

ou através do telefone (17) 3543-9015.  

13 – A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte não se responsabilizará por documentação ou proposta 

que, enviada via postal, não chegarem até a data e horário aprazados.  

14 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, inclusive no que se refere às certidões que 

não constam prazo de validade, será aplicado o disposto no artigo 110 da lei nº 8.666/93.  
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15 - A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a 

licitação por razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba 

direito a qualquer indenização.  

16  Os licitantes e a Administração e o contratado na execução do contrato, independentemente de 

declaração, submetem-se aos comandos da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, Lei 

13.709/18, especialmente ao seguinte:  

a)  É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em 

decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob 

pena de responsabilização administrativa, civil e criminal; 

b)  Manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais 

e os dados pessoas sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, sendo vedado 

o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de 

obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual e as normas de 

publicidade e transparência obrigatórias na Administração Pública; 

c)  Responsabilidade administrativa e judicial, em caso de causarem danos patrimoniais, 

morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da 

execução contratual, por inobservância à LGPD. 

d)  O CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste edital, terá acesso aos dados 

pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: número do CPF e do RG, 

endereço eletrônico, cópia do documento de identificação. 

e)  A LICITANTE/CONTRATADA, decorrente da participação no certame, declara que tem 

ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar 

todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados 

pessoais repassados pelo CONTRATANTE necessários a execução do objeto   contratado. 

f)  A LICITANTE/CONTRATADA, fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 

(vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, 

situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de 

tratamento inadequado ou ilícito que possa vir a impactar e/ou afetar o CONTRATANTE, bem como 

adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD. 

 

17 - A proponente contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

de cada contrato ou outro instrumento hábil derivado da Ata de Registro de Preços, salvo as 

supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderão reduzir o limite indicado. 

 
18 - Será competente o Foro da Comarca de Novo Horizonte, com renuncia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste PREGÃO. 

Novo Horizonte, 28 de abril de 2022. 

 

 

FABINO DE MELLO BELENTANI 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel 
ilimitada para qualquer operadora, através de comutação de voz e transmissão de dados móveis 
(internet), contemplando os respectivos aparelhos em sistema comodato e contendo o aplicativo 
Whatsapp ilimitados, independente do plano de dados (internet), para atendimento a diversas 
Secretarias/Diretorias, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência. 
 
1. Os serviços de VOZ englobarão:  

1.1. Serviços de Telefonia Móvel de natureza local – VC1, incluindo chamadas de telefone 
móvel para móvel e para fixo, entre a mesma e outras operadoras.  

1.2. Serviços de Telefonia Móvel de natureza Longa Distância Regional – VC2, incluindo 
chamadas de telefone móvel para móvel e para fixo, entre a mesma e outras operadoras.  

1.3. Serviço de Telefonia Móvel de natureza Longa Distância Nacional – VC3, incluindo 
chamadas de telefone móvel para móvel e para fixo, entre a mesma e outras operadoras.  

1.4. Ferramenta de gestão de ligações e dados detalhada.  

1.5. Portabilidade e trâmites necessários para o funcionamento dos números atuais. A 
CONTRATADA deverá respeitar o prazo estipulado pela Anatel para realização deste 

serviço.  

 
2. Os serviços de DADOS englobarão:  

2.1. Acesso à internet banda larga, no mínimo com tecnologia digital 3G e 4G, ou superior, 
para transmissão de dados em aparelhos Smartphones.  

2.2. Inclusão do aplicativo, Whatsapp ilimitado, se necessário com a utilização de pacote 
mínimo de dados, durante todo o mês, sem descontar da franquia de dados (itens 02 e 
03), operantes em todos aparelhos e linhas.  

2.3. Para o uso do aplicativo Whatsapp, todas as funções devem estar disponíveis de forma 
ilimitada, como mensagens de texto, voz, áudio, imagens, vídeos, arquivos de texto, entre 
outros, podendo ser descontada do pacote de dados as ligações de voz e vídeo efetuadas 
pelo Whatsapp.  

2.4. A CONTRATADA, se necessário, deve fornecer o pacote mínimo de dados para 
funcionalidade do aplicativo Whats app (itens 02 e 03), durante todo o mês.  

2.5. As linhas (itens 02 e 03) deverão ter acesso à Internet, sem cobrança adicional por 
provedor de acesso, com tecnologia 3G e 4G e pacote mensal de dados de 02 GB, sendo 
permitida a redução de velocidade após o consumo da franquia mensal. Caso o consumo 
mensal ultrapasse o limite de 02 GB, nenhum adicional deverá ser cobrado;  

 

3. ESPECIFICAÇÕES DOS APARELHOS SMARTPHONES  (Configurações mínimas):  
3.1. Os aparelhos fornecidos (item 03) devem ser novos e completos, com todos os 

acessórios e SIM card;  

3.2. Os SMARTPHONES deverão ser aparelhos novos, fornecidos em regime de comodato, 
sem uso anterior, que deverão estar acompanhados de carregador (bivolt), bateria, 
manual de operação em português, certificado de garantia e nota fiscal, contendo a 
marca, modelo e número de série, para efeito de prestação de assistência técnica e 
garantia.  

 
 
CARACTERÍSTICAS (configuração mínima) 

Plataforma  

Processador  Octa Core ou superior  

Memória RAM  2 GB ou superior  

Memória Interna  32 GB  

Suporte MicroSD  Sim  

Sistema Operacional  Android  

Versão Sistema Operacional  8.0 ou superior  

Físico  

Bateria  3000 mAh  

Quantidade de SIMCards  2  

Display  
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Tamanho do Display  5.5 ou superior  

Resolução  HD+ (1560x720)  

Câmera  

Câmera Traseira  13MP  

Câmera Frontal  5 MP  

Gravação de Vídeos  Sim 

REDE E CONECTIVIDADE DO SMARTPHONE  

Frequências  

GSM  Sim  

3G(WCDMA)  Sim  

4G (LTE)  Sim  

Conexões  

Conexão WiFi  Sim  

Bluetooth  Sim  

 

4. REGRAS GERAIS:  
4.1. A CONTRATADA deverá ser empresa autorizada a prestação de Serviço Móvel Pessoal, 

titular e legítima possuidora dos equipamentos fornecidos para a utilização do 
CONTRATANTE. O sistema deverá operar em frequências autorizadas pela ANATEL – 
Agência Nacional de Telecomunicações, sem que haja interferência ou compartilhamento 
com outros sistemas já implantados.  

4.2. Os serviços deverão funcionar 24 horas por dia, 07 dias por semana, durante toda a 
vigência do CONTRATO.  

4.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar Central de Atendimento Telefônico, em regime 
24x7, nos termos da legislação vigente; bem como indicar, formalmente, preposto para 
acompanhamento da execução dos serviços. O atendimento também poderá ser realizado 
via Web ou e-mail;  

4.4. A CONTRATADA deverá possuir abrangência de cobertura para todo o território do Estado 
de São Paulo e demais Estados Brasileiros ou ainda através de convênio com outras 
operadoras, nas regiões onde a operadora não possua cobertura, respeitando-se o 
mesmo padrão tecnológico.  

4.5. Deverá ser fornecido um sistema de gestão para os serviços contratados, para controle 
interno do município, no qual seja possível a visualização individualizada do consumo de 
cada assinatura/linha e também de forma geral (todas as assinaturas/linhas), cujo custo 
deverá fazer parte da assinatura mensal da linha/aparelho.  

4.6. A entrega dos equipamentos e chips deverá ser feita na Prefeitura Municipal de Novo 
Horizonte - SP (Praça Dr. Euclides Cardoso Castilho, 185 - Centro) na Diretoria de 
Tecnologia da Informação e a liberação do serviço de telefonia móvel e dados deverá ser 
no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da data de assinatura do respectivo contrato.  

4.7. O CONTRATANTE se reserva o direito de recusar os aparelhos e/ou serviços que não 
estejam de acordo e com as configurações mínimas solicitadas nesse edital. Devendo a 
CONTRATADA arcar com quaisquer custos ordinários das execuções e/ou substituições, 
tantas vezes quantas forem necessárias.  

4.8. A CONTRATANTE se reserva no direito de cancelar chips durante o contrato, em caso de 
não haver mais necessidade de utilização. A CONTRATANTE não poderá ser tarifada em 
virtude do respectivo cancelamento. 

4.9. A CONTRATADA deve fornecer uma central de atendimento para registro de reclamações 
e suporte para os serviços contratados.  

4.10. A CONTRATADA deverá fornecer fatura mensal para pagamento, com o 
detalhamento de consumo e dados separados por cada número de linha telefônica móvel.  

4.11. Será de responsabilidade da CONTRATADA destinar corretamente os aparelhos 
celulares  devolvidos pelo CONTRATANTE, obedecendo à legislação ambiental vigente.  

4.12. A assistência técnica, assim como a garantia dos aparelhos seguirão normas 
estabelecidas pelo fabricante dos aparelhos ficando o CONTRATANTE responsável pelo 
encaminhamento dos mesmos para a rede credenciada de manutenção assim como a 
interação junto ao fabricante no caso de substituição de equipamentos.  

 

Novo Horizonte – SP, 19 de abril de 2022 

ASSINADO 

JOSE LUIS HESPANHOL MARTINS 

Coordenador chefe da Unidade Gestora de Manutenção de Programas e Sistemas 
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PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
LOTE ÚNICO 

ITEM DESCRIÇÃO  QUANT. 
Valor 
unitário 
mensal 

Valor 
total 
mensal 

Valor total 
anual 

01 

 
Chip triplo corte flex micro nano com pacote de 
minutos vc1, vc2 e vc3 (para móvel ou fixo de 
qualquer operadora) com ligações e minutos 
ilimitados, conforme descrito no termo de 
referência. 

 
Os valores ofertados pela CONTRATADA para os 

serviços, não devem, em hipótese alguma, conter 
tarifas ocultas e excedentes.  
 

65    

02 

 
Chip triplo corte flex micro nano com pacote de 
minutos vc1, vc2 e vc3 (para móvel ou fixo de 
qualquer operadora) com ligações e minutos 
ilimitados, com o aplicativo whatsapp  ilimitado e 
pacote de dados (internet 3G e 4G) 2GB, conforme 
descrito no termo de referência. 

 
Os valores ofertados pela CONTRATADA para os 

serviços, não devem, em hipótese alguma, conter 
tarifas ocultas e excedentes. 
 

04    

03 

 
Smartphone com pacote de minutos vc1, vc2 e vc3 

(para móvel ou fixo de qualquer operadora) com 
ligações e minutos ilimitados, com o aplicativo 
whatsapp  ilimitado e pacote de dados (internet 3G e 
4G) 2GB, conforme descrito no termo de 
referência. 
 
Os valores ofertados pela CONTRATADA para os 

serviços, não devem, em hipótese alguma, conter 
tarifas ocultas e excedentes. 
 

03    

 
VALOR GLOBAL............................................................................................................... 

 

 

Data 

Assinatura 

Razão Social / CNPJ 

Carimbo 
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço 

completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............e Inscrição Estadual sob n.º ................., 

representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) Sr(a)..........................., 

portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............. e CPF n.º........................, nomeia(m) e 

constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de 

Identidade RG n.º ....................... e CPF n.º.................................., a quem confere(imos) amplos 

poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante .................... (indicação do órgão 

licitante), no que se referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL, com poderes para tomar qualquer 

decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A 

PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE 

PREÇOS (N° 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (N° 02) em nome da Outorgante, formular 

verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances 

ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da 

intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e 

motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a 

ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 

 

A presente Procuração é válida até o dia ............. 

 

Local e data. 

 

Assinatura 

Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a 

mesma deverá vir com firma reconhecida e acompanhada do ATA social da proponente ou 

de outro documento, onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para 

constituir mandatário. 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO  

  

Local e data 

À ............... (indicação do órgão licitante) 

................... (indicação da Cidade e Estado) 

REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/____ 

 

 

Sr. Pregoeiro, 

 

 

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520 / 2002, a empresa 

............(indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o 

PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/____ , cujo objeto é para Prestação de serviços 

_________________________, pelo período de __ meses, conforme descrito e quantidades 

especificadas no termo de referência - ANEXO I. 

 

 

...................., __ de ________________ de ____. 

 

_________________________________ 

assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO  

  

 

 Eu..................................., representante legal da empresa................................., interessada em 

participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº _______ da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, 

declaro sob as penas da lei, que, a empresa ....................................encontra-se em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.  

          Local e data.  

  

        Assinatura do representante legal  

            Nº do RG  
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ANEXO V 

 

MINUTA DE CONTRATO  

    

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO 

HORIZONTE E A EMPRESA ___________________________________, TENDO POR OBJETO 

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES NAS MODALIDADES: TELEFONIA 

MÓVEL. 

 

Aos .......... dias do mês de ............ de 2022, o MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE,  com sede à 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n.º 185 - centro, CNPJ n.º 45.152.139/0001-99,  representado 

neste ato por TOSHIO TOYOTA, Prefeito Municipal, brasileiro, divorciado, portador do RG n.º 

..................... e inscrito no CPF sob n.º ....................., residente e domiciliado nesta cidade de Novo 

Horizonte – SP, doravante denominado CONTRATANTE e .........................., com sede na 

..........................., ......................... – SP, CNPJ n.º ............................. e Inscrição Estadual n.º 

..................., neste ato representada por ................................., portador do RG nº ......................, 

inscrito no CPF sob n.º ......................, residente e domiciliado na ................., ..............- SP, daqui 

em diante denominada CONTRATADA, tendo em vista a homologação do resultado do Pregão 

Presencial nº ___/2022, têm entre si, como justo e contratado o seguinte:  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1 – Contratação de Empresa de Especializada para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA MÓVEL ilimitada para qualquer operadora, através de comutação de voz e 

transmissão de dados móveis (internet), contemplando os respectivos aparelhos em sistema 

comodato e contendo o aplicativo Whatsapp ilimitados, independente do plano de dados (internet), 

para atendimento a diversas Secretarias/Diretorias, de acordo com as especificações contidas no 

Termo de Referência – Anexo I, no Edital de Pregão Presencial nº ___/2022 e seus respectivos 

anexos, bem como na proposta da CONTRATADA.   

1.2 - O presente contrato poderá sofrer acréscimos ou reduções de até 25% (vinte e cinco por 

cento), a partir das quantidades constantes do Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº ___/2022, 

a critério do CONTRATANTE e mediante aviso formal à CONTRATADA. Desde que acordado 

entre as partes, as supressões poderão exceder o percentual estabelecido neste parágrafo.  

1.3 - Fica entendido que, efetuados os acréscimos previstos no item anterior, o novo valor mensal 

pactuado não poderá ultrapassar em 25% o valor mensal inicial atualizado do contrato.  

  

1.4 - Entende-se como VALOR MENSAL ATUALIZADO, o valor mensal inicial do contrato 

acrescido de eventual reequilíbrio e das repactuações porventura concedidas, desconsiderando os 

acréscimos ou supressões previstas nesta Cláusula.  

CLÁUSULA SEGUNDA -  DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  

  

2.1. – O fornecimento deverá ser realizado em atendimento ao disposto no edital em seu Anexo I, 

na proposta vencedora da licitação e nesta minuta de contrato.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  

3.1 – Os preços a serem praticados pela CONTRATADA na prestação dos Serviços, objeto do 

presente contrato, são aqueles ofertados na proposta vencedora da sessão pública de Pregão 

Presencial nº ___/2022, conforme Planilhas de Formação de Preços, transcritas abaixo:  

 

ITEM DESCRIÇÃO  QUANT. 
Valor 
unitário 
mensal 

Valor 
total 
mensal 

Valor total 
anual 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
       CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                           Emancipado em 28/10/1917 

                           DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 
01 

 
Chip triplo corte flex micro nano com pacote de 
minutos vc1, vc2 e vc3 (para móvel ou fixo de 
qualquer operadora) com ligações e minutos 
ilimitados, conforme descrito no termo de 
referência. 

 
Os valores ofertados pela CONTRATADA para os 

serviços, não devem, em hipótese alguma, conter 
tarifas ocultas e excedentes.  
 

65    

02 

 
Chip triplo corte flex micro nano com pacote de 
minutos vc1, vc2 e vc3 (para móvel ou fixo de 
qualquer operadora) com ligações e minutos 
ilimitados, com o aplicativo whatsapp  ilimitado e 
pacote de dados (internet 3G e 4G) 2GB, conforme 
descrito no termo de referência. 

 
Os valores ofertados pela CONTRATADA para os 

serviços, não devem, em hipótese alguma, conter 
tarifas ocultas e excedentes. 
 

04    

03 

 
Smartphone com pacote de minutos vc1, vc2 e vc3 

(para móvel ou fixo de qualquer operadora) com 
ligações e minutos ilimitados, com o aplicativo 
whatsapp  ilimitado e pacote de dados (internet 3G e 
4G) 2GB, conforme descrito no termo de 
referência. 
 
Os valores ofertados pela CONTRATADA para os 

serviços, não devem, em hipótese alguma, conter 
tarifas ocultas e excedentes. 
 

03    

 
VALOR GLOBAL............................................................................................................... 

 

 
3.2 - Nos preços fixados, estão inclusas todas as despesas necessárias à plena execução dos 

serviços e todos os encargos, incidentes sobre o serviço.   

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS:  

4.1 - Os valores dos preços telefônicos, cujos serviços correspondentes estejam compreendidos 

no contrato, poderão ser reajustados em decorrência de autorização da ANATEL, mediante 

aplicação dos índices ou percentuais divulgados por esta.   

4.2 - O preço mensal será mantido fixo durante o período da contratação, ressalvada a previsão 

contida no art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/93, relativamente à manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro inicial do contrato.  

4.3 - A possibilidade de repactuação ou de reajuste do contrato deverá observar, contudo, o 

interregno mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da proposta ou, no caso 

de ocorrência reincidente, da data da última repactuação, salvo expressa disposição legal em 

sentido contrário.  

4.4 - Caberá à CONTRATADA efetuar os cálculos referentes à repactuação desejada e, por meio 

de ofício ao CONTRATANTE, acompanhado de nova planilha de preços, solicitar a adequação de 

preço reputada necessária.   

4.5 - Na hipótese de majoração de preços decorrente de reajuste, a CONTRATANTE se obrigará 

ao pagamento dos novos valores a partir da data de sua vigência, respeitado o interregno de 1 

(um) ano, independente da celebração de termo aditivo ou de novo contrato.  
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4.6 - Ocorrendo o reajuste autorizado de preços, deverá a CONTRATADA encaminhar ao 

CONTRATANTE o novo Plano de Serviços (Básico ou Alternativo) em que se baseou sua proposta, 

para que ao CONTRATANTE proceda a correta fiscalização do contrato, levando em conta o(s) 

desconto(s) ofertado(s).  

  

4.7 - Caso seja determinada a redução dos preços pela ANATEL, ficará a CONTRATADA, de igual 

modo, obrigada a repassá-la ao CONTRATANTE.  

CLÁUSULA QUINTA - VALOR DO CONTRATO   

  

5.1 - O valor total deste Contrato é de R$ ................... (...........................); incluídas as despesas 

com impostos e demais encargos incidentes sobre o objeto deste contrato.   

5.2 - Os preços são fixos e irreajustáveis, não incidindo sobre eles quaisquer reajustes no período 

de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta comercial.  

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO  

6.1 - O pagamento mensal da despesa será realizado pelo CONTRATANTE por meio de quitação 

bancária (por meio eletrônico) ou crédito em conta corrente bancária declarada pela 

CONTRATADA ou boleto, que deverá apresentar, mensalmente, Nota-Fiscal Fatura de Serviços 

de Telecomunicações para liquidação e pagamento da despesa, com antecedência mínima de 05 

(cinco) dias, antes do dia de vencimento mensal pactuado, nos termos das normas da ANATEL.   

6.2 - Os quantitativos de ligações previstos na cláusula 3.1 deste instrumento são estimativos 

mensais, sendo certo que somente serão pagas as ligações efetivamente realizadas.  

6.3 - Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não tenha concorrido de alguma forma 

a contratada, haverá incidência de atualização financeira sobre o valor devido, nos termos das 

normas da ANATEL.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA  

7.1 - O presente contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 

por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, inciso II, da lei nº 8.666/93. 

   

CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

8.1 – A contratação será atendida pelas dotações orçamentárias constantes do exercício de 
2022, conforme segue: 

 

Conta nº. 0035/2022 – 020100 Gabinete do Prefeito – 041220002.2003.000.33903958 

Conta nº. 0082/2022 – 020200 Diretoria de Comunicação Social – 041310003.2135.000.33903900 

Conta nº. 0115/2022 – 020401 Diretoria Serviços Administrativos – 04122.0003.2009.0000.33903958 

Conta nº. 0187/2022 – 020601 Diretoria de Finanças – 04123.0003.20140000.33903900 

Conta nº. 0285/2022 – 020801 Fundo Assistência Social – 08244.0029.20740000.33903958 

Conta nº. 0342/2022 – 020900 Departamento de Obras e Serviços – 15451.0008.21400000.33903958 

Conta nº. 0404/2022 – 021001 Fundo Municipal de Saúde – 10301.0010.20280000.33903958 

Conta nº. 0508/2022 – 021101 Secretaria de Educação e Cultura – 12361.0012.20310000.33903958 

Conta nº. 0671/2022 – 021200 Diretoria Desenv. Econômico – 04122.0023.20410000.33903958 

Conta nº. 0711/2022 – 021301 Meio Ambiente e Urbanismo – 18541.0018.20460000.33903958 

Conta nº. 0762/2022 – 021400 Diretoria de Esportes e Lazer – 27812.0020.20430000.33903958 

Conta nº. 0781/2022 – 021500 Diretoria Agropecuária Abast. – 20606.0017.21230000.33903958 

Conta nº. 0807/2022 – 021600 Diretoria Municipal de Turismo – 04122.0021.20500000.33903958 

Conta nº. 0827/2022 – 021700 Diretoria Projetos Post. Iluminação – 15451.0008.21410000-33903958 

Conta nº. 0840/2022 – 021800 Diretoria Tecnologia da Informação – 04126.0003.21360000-33903900 
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CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

  

9.1 – Compete ao CONTRATANTE:  

a) efetuar o pagamento à empresa contratada, de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas no contrato;  

b) assegurar-se da boa prestação e do bom desempenho dos serviços, através de 

acompanhamento feito por servidor devidamente nomeado para a fiscalização dos serviços, 

sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas 

e comunicando à empresa contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, 

exijam medidas corretivas por parte da mesma;  

c) proporcionar à empresa contratada as facilidades necessárias a fim de que possa 

desempenhar normalmente os serviços contratados, prestando as informações e os 

esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;  

d) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às instalações da contratante, sempre 

que se fizer necessário, exclusivamente para prestação dos serviços;  

e) exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou preposto que não 

mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a fiscalização, que 

adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício da função que foram atribuídas;  

f) assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no 

mercado pelas demais prestadoras de serviços, objeto da contratação, de forma a garantir que 

aqueles continuam a ser os mais vantajosos para a Administração;  

g) controlar as ligações realizadas e documentar as ocorrências havidas;  

h) solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação dos preços vigentes na data da 

emissão das contas telefônicas;  

i) emitir pareceres sobre os atos relativos à execução do contrato, em especial, quanto ao 

acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de condições 

estabelecidas nas especificações e à aplicação de sanções;  

j) rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com este 

contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

  

10.1 – Compete à CONTRATADA:  

  

a) A CONTRATADA ficará obrigada a manter, durante toda a execução deste contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no processo, nos termos do Inciso XIII do art. 55 da Lei Federal 8.666/93.  

  

b) Iniciar a prestação dos serviços nos prazos e condições estabelecidas no Anexo I - Termo 

de Referência do Edital de Pregão Presencial nº ___/2022;  

c) Disponibilizar consultor e fornecer número telefônico para receber solicitações, dúvidas e 

reclamações sobre o funcionamento do serviço contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro) 

horas e 7 (sete) dias por semana, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE;  

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

CONTRATANTE em até 48 (quarenta e oito) horas, por meio de um consultor designado para 

acompanhamento do contrato;  

e) Aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões dos 

quantitativos que se fizerem necessários, nos termos do § 1º, do art. 65, da Lei Federal n º 

8.666/93;  

f) Reconhecer o(s) colaborador(es) que for(em) indicado(s) pelos CONTRATANTES e pela 

contratada para atender(em) solicitações relativas a esta contratação, tais como habilitação, 

desabilitação, manutenção, dúvidas e esclarecimentos;  

g) Levar, imediatamente, ao conhecimento do CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário 

ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis;  

h) Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas por meio do serviço desta 

contratação, salvo nas hipóteses previstas em lei;  
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i) Prestar o serviço, objeto desta contratação, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias 

por semana, durante todo o período de vigência do contrato, salvaguardados os casos de 

interrupções programadas e devidamente autorizados pela Anatel;  

j) Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa do objeto contratado, não 

podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas 

de funcionamento do serviço;  

l)  A   CONTRATADA, poderá ceder, transferir e/ou de qualquer modo negociar, total ou 

parcialmente, os direitos e obrigações decorrentes do Contrato com sociedades controladoras, 

controladas, coligadas e/ou quaisquer outras sociedades com que tenha ou venha a ter vínculo 

societário, inclusive em decorrência de reorganização societária, independentemente de prévia ou 

posterior autorização, mediante mera comunicação, que não importará em novação, alteração ou 

em infração contratual.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO  

  

11.1 – Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado e fiscalizado pelo servidor 

________ (indicar o gestor do contrato), devendo este:  

a) promover a avaliação e fiscalização deste instrumento;  

b) atestar as notas fiscais, nos termos contratados, para efeito de pagamento;  

c) emitir pareceres em todos os atos do CONTRATANTE relativos à execução deste Contrato, 

solicitando ao Senhor Prefeita Municipal as providências que ultrapassarem a sua competência, 

possibilitando a adoção das medidas convenientes;  

d) documentar as ocorrências havidas em registro próprio, firmado juntamente com o 

preposto da CONTRATADA.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E 

INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS: 

12.1 – Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei federal nº 10.520/02 e artigo 87 da 

lei federal nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a 

defesa prévia:  

12.2. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia de atraso injustificado no início da execução, 
na execução das etapas ou na entrega do objeto da prestação de acordo com o contrato, calculada 
sobre o preço total correspondente a cada etapa, nos primeiros 05 (cinco) dias de atraso, sendo o 
percentual elevado para 2% (dois por cento) ao dia, no caso de reincidências, sem prejuízo da 
CONTRATANTE decidir pela rescisão unilateral do contrato por culpa da CONTRATADA, sem 
prejuízo do processo de advertência. 
 
12.3. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em decorrência 
de qualquer descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no subitem 12.2., sem 
prejuízo do processo de advertência. 
 
12.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, cobrada proporcionalmente à 
etapa não cumprida, quando não for aplicada concomitantemente sanção de impedimento de licitar 
ou contratar, ou declaração de inidoneidade previstas na Lei Municipal nº 4.051/15, de 02 de 
fevereiro de 2015; Multa de 50% (cinquenta por cento do valor do contrato cobrada 
proporcionalmente à etapa não cumprida, quando for aplicada concomitantemente sanção de 
impedimento de licitar ou contratar ou declaração de inidoneidade prevista na mesma lei, nas 
hipótese em que a rescisão ocorra com fundamento nos incisos I a XI, da Lei Federal nº 8.666/93, 
sem prejuízo do dever de indenizar a Contratante ou Terceiros.  
 
12.5. Igualmente poderá ser sancionado com a declaração de inidoneidade, o licitante que, por 
seu comportamento restar demonstrado a incursão em um dos dispositivos previstos no artigo 88, 
da Lei 8.666/93.  
 
12.6. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique 
no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de inidoneidade, será 
obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  

  

13.1- O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato por ato administrativo unilateral, 

nas hipóteses previstas no artigo 78, incisos I a XII, da lei n.º 8.666/93, sem que caiba à 

CONTRATADA qualquer indenização e sem embargo da imposição das penalidades previstas na 

cláusula anterior.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

14.1 -  O presente contrato está vinculado ao edital de Pregão Presencial nº ___/2022 e seus 

anexos, à proposta da CONTRATADA e às leis nºs 8.666/93 e 10.520/02.  

  

14.2 - Todos os encargos tributários, sociais e trabalhistas, inclusive os decorrentes de acidentes 

de trabalho, o transporte e todas as demais despesas decorrentes da execução dos serviços objeto 

do presente Contrato, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.   

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO  

  

15.1- A parte que transgredir o presente contrato, deixando de cumpri-lo, responderá perante a 

outra, por perdas e danos que forem apurados em liquidação. Se houver Procedimento Judicial, a 

parte faltosa, ainda responderá pelo pagamento de custas e honorários do advogado contratado 

pela parte fiel.  

  

15.2- Fica eleito o Fórum da Comarca de Novo Horizonte, para dirimir divergências ou causas 

oriundas do presente contrato.  

  

E por estarem de pleno acordo com o disposto nas cláusulas deste contrato digitado em 04 

(quatro) vias de igual teor, assinam-o juntamente com as testemunhas abaixo que a tudo assistiram 

para que surta seus devidos efeitos jurídicos.  

  

Novo Horizonte, ... de .............. de 2022 

 

  

  

FABIANO DE MELLO BELENTANI 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

Contratada 
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ANEXO VI 

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
(CONTRATOS)  

 

CONTRATANTE: ____________________________________________________ 
CONTRATADO: _____________________________________________________ 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________ 
OBJETO: ___________________________________________________________ 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________ 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 
1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo 
trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância 
com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei 
Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do 
“Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, 
conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
Pelo contratante: 

Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
Pela contratada: 

Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA CONHECIMENTO E ACEITE 

 

Contrato nº _______ Processo Licitatório nº _________ 

Modalidade: ___________________ 

Objeto: 

 

Contratado: 

CNPJ:      I.E.: 

Endereço: 

Telefone: 

E-mail:           Site: 

Responsável: 

CPF:       R.G.: 

Endereço: 

Telefone: 

E-mail: 

 

 

Pelo presente declaro, para os devidos fins de direito, que tenho plena ciência dos termos do 

contrato nº _______, referente ao processo licitatório nº ______ - modalidade _______________, 

que tem como objeto ___________________________, do decreto municipal nº 6.342/18, e das 

normas e obrigações legalmente impostas pela legislação aplicável, em especial a lei nº 8666/93, 

que rege os processos licitatórios e contratos. 

Declaro estar ciente e concordar em manter devidamente atualizado os dados cadastrais da 

empresa, especialmente quanto ao endereço eletrônico (email), pelo qual deverá ocorrer todas 

notificações, citações e intimações referente a gestão do contrato, sua execução e eventual 

processo de responsabilização e aplicação de penalidade. 

Outrossim, estamos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido contrato, serão publicados na imprensa Oficial Eletrônica do 

Município de Novo Horizonte, disponível no endereço: www.novohorizonte.sp.gov.br, iniciando-se, 

a partir de então, a contagem dos prazos para prestar esclarecimentos, manifestar, recorrer, dentre 

outros de interesse das partes. 

Por ser expressão da verdade, declaro ciência e concordância com os termos acima. 

 

 

 

____________,__/__/_____ 

Local e data 

 

 

_________________________________ 

Contratado 
 

 

 

 

  



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
       CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                           Emancipado em 28/10/1917 

                           DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

  

 Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 
 

ANEXO VII 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

     
 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório,  que  a  empresa 
____________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ n° 
___________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos 
declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério 
de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial n° 58/2016, realizado pelo 
Município de Novo Horizonte, Estado de São Paulo.  
  

  

            Local e data.  

  

  

            _______________________________  

           Nome do representante  

            RG n° ...................................  
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ANEXO VIII 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

(JUNTO COM A PROPOSTA) 

 

Pela CONTRATADA: 

Nome Completo: 

____________________________________________________________________ 

Cargo (exemplo: Sócio administrador, procurador, etc.): ________________________ 

_____________________________________________________________________ 

CPF: _____________________  RG: _______________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/___________ 

Endereço residencial completo: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Cidade _________________________ estado: ______________________________  

CEP ____________________ 

E-mail institucional: __________________________________________________ 

E-mail pessoal: _____________________________________________________ 

Telefones: (___) __________________ (___) ______________________ 
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ANEXO IX 

 
EDITAL DE PREGÃO Nº ---/---- 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

 

ART.  81 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE/SP 

 

 

 

A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por intermédio 

de seu representante legal o Sr..................................................., portador da carteira de identidade 

nº....................... e do CPF nº ......................., DECLARA, especialmente para o EDITAL DE 

PREGÃO Nº ---/----, que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha 

parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, Servidores, Secretários, Coordenadores ou 

equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por 

adoção, conforme dispõe o Art. 81 da Lei Orgânica do Município de Novo Horizonte - SP.  

 

 

___________, ____ de _____________ de 20__.  

 

 
 

 

Nome e assinatura do representante legal da proponente. 

 


