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DEPARTAMENTO  DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CERTAME LICITATÓRIO MODALIDADE 

PREGÃO PRESENCIAL N◦ 42/2014 
      
     Solicito ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a 
autorização para abertura de certame licitatório, modalidade carta convite, com emissão de 
edital, para O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa prestadora de 
serviços de telefonia móvel, destinado a Prefeitura Municipal de Jardim, para 
realização de ligações telefônicas de caráter local e de longa distância, mediante as 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, as especificadas a 
seguir, em características e quantidades mensais, de no mínimo. 
 
     A presente aquisição correrá à conta da dotação 
orçamentária consignada no orçamento programa de 2014, e pela dotação que a substituir 
no exercício seguinte como demonstra:  
 
201 – Secretaria de governo 

2002 – Manutenção das atividades da Secretaria de governo 

601 – Secretaria Municipal de Finanças 

2010 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Finanças 

801 – Secretaria Municipal de Educação 

2013 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação 

701 – Gabinete do Secretario de Administração 

2012 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração 

1401 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e serviço Publico 

2040 – Manutenção das atividades de Infraestrutura e serviço Publico 

1101 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

2037 – Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico  

1201 – Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer 

2038 - – Manutenção das atividades Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer 

1001 – Secretaria Municipal de Assistência Social 

2033 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social 

1301 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento 

2039 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e  

Planejamento 

901 – Secretaria Municipal de Saúde 

2023 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde 
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33903958 – Serviços de Telecomunicações   

Nestes termos. 
 

     Jardim– MS, 14 de abril de 2014 
 
 
 
 

Edir Santa Cruz 
Secretário de Finanças 

 
 
 

ANUÊNCIA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  
 
 
     EM -______/______/_______ 
 
 
 
Erney Cunha Bazzano Barbosa 
Prefeito Municipal. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2014 

PROCESSO N 204/2014 
 

DATA DA ABERTURA: 09/05/2014 às 08:00 horas 

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 
 
OBJETO: O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa prestadora de 
serviços de telefonia móvel, destinado a Prefeitura Municipal de Jardim, para realização de 
ligações telefônicas de caráter local e de longa distância, mediante as condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, as especificadas a seguir, em 
características e quantidades mensais, de no mínimo. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 42/2014 
Processo n° 205/2014 

 
 

O MUNICIPIO DE Jardim – MS, através da Gerência  de Finanças, por intermédio de 
seu Pregoeiro Oficial, designado pelo Decreto  nº 30/14,  torna público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
MENOR PREÇO POR LOTE e de acordo com as condições estabelecidas neste edital e 
seus anexos.  

 
No caso de impedimento da realização do Certame Licitatório naquela data, o mesmo 

deverá ocorrer no primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o impedimento da 
realização do Certame Licitatório. O horário de expediente da Prefeitura Municipal de Jardim 
é das 07:00 h às 12:00.h. 

 
A Abertura da sessão inicial do processo licitatório acontecerá na sala de 

reuniões da Prefeitura Municipal de Jardim – MS,  no dia 08/05/2009 às 08:00 horas, na 
cidade de Jardim - MS. 
 

1. DA REGÊNCIA LEGAL 

 
1.1. Lei n° 8.666/93 e alterações; 
1.2. Lei Federal n° 10.520/02; 
1.3. Lei Complementar n° 123/06; 
1.4. Decreto Municipal n° 002/09; 
1.5. Decreto Municipal n° 026/06.; 
1.6. Demais disposições contidas neste Edital. 
 

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
2.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa prestadora de serviços de 
telefonia móvel, destinado a Prefeitura Municipal de Jardim, para realização de ligações 
telefônicas de caráter local e de longa distância, mediante as condições estabelecidas neste 
edital e seus anexos. 
 
 
 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
3.1. Poderão participar do certame licitatório, empresas comprovadamente do ramo 
correlacionado ao objeto desta licitação, regularmente cadastrados neste município ou que 
satisfaçam as condições exigidas no presente edital e seus anexos, parte integrante deste 
edital. 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 

 

Rua Coronel Juvêncio, 547 - Fone: (067) 251-1255 - Fax (067) 251-1370 - CGC 03.162.047/0001-40 

CEP 79240-000        -          Centro           -           JARDIM          -          Estado de Mato Grosso do Sul 

 

3.2. As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123/06, terão tratamento 
diferenciado das demais, consoante disposições constantes nos arts. 42 a 45 do mesmo 
diploma legal. 
 
3.3. Os interessados em adquirir cópia do edital deverão entrar em contato com o setor de 
Licitações, à Rua Cel.Juvêncio, 547 Centro, Jardim – MS ou através do telefone (067) 3251-
1255. 
 
3.4. Que a documentação exigida para proposta de preços e habilitação seja apresentada 
no mesmo ato, até a data, hora e local designados neste edital, em envelopes opacos, 
timbrados ou com o carimbo do CNPJ, lacrados e com os seguintes dizeres: 
 

 
ENVELOPE “I” – PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICIPIO DE JARDIM 
PREGÃO n° 42/2014 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
 

 

 
ENVELOPE “II” – HABILITAÇÃO 
MUNICIPIO DE JARDIM 
PREGÃO n° 42/2014 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
 

 
3.5. A ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, na parte externa dos envelopes 
não constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir as informações 
faltantes e/ou retificá-las. 
 
3.6. Caso eventualmente ocorra à abertura do Envelope II – Habilitação antes do Envelope I 
– Proposta de Preços, será aquele novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e 
rubricado o lacre por todos os presentes. 
3.7. Não será permitida a participação de empresas que tenham sócios ou empregados que 
sejam funcionários da Prefeitura Municipal de Jardim – MS. 
 
3.8. Não será permitida a participação de empresas em consórcio no presente Pregão, a 
cessão, transferência e a subcontratação total ou parcial de seu objeto. 
 

4. DO CREDENCIAMENTO 

 
4.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por meio 
de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar 
deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no 
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ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro 
documento equivalente (cópia autenticada). 
 
4.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances 
de preços, desistirem de recurso ou interpô-lo e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado 
da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, 
no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 
 
4.3. Não haverá credenciamento no caso de apresentação de Instrumento público de 
procuração ou instrumento particular sem poderes específicos para formular ofertas e lances 
de preços, desistirem de recurso ou interpô-lo bem como praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, inclusive se for microempresa (ME) e empresa de pequeno porte 
(EPP), para ofertar nova proposta, quando for o caso.   
 
4.4. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei 
Complementar n° 123/06 e devido a necessidade de identificação pelo Pregoeiro, deverão 
credenciar-se acrescidas das expressões “ME” ou “EPP” à sua firma ou denominação e 
apresentar a DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (modelo anexo.....), assinada pelo seu proprietário ou 
sócios e contador responsável pela escrituração da empresa devidamente registrado no 
órgão Regulador, acompanhada da Certidão de Regularidade da Junta Comercial da 
sede da licitante. 
 

4.4.1. A Declaração supracitada deverá ser apresentada fora dos envelopes (I - 
proposta de preços) e (II - habilitação), a qual deverá ser entregue ao Pregoeiro(a) para 
que a empresa usufrua dos privilégios da Lei nº123/06 

 
4.4.2. O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno 
porte (EPP) somente será procedido pelo Pregoeiro se o interessado comprovar tal 
situação jurídica através do seu instrumento constitutivo registrado na respectiva Junta 
Comercial ou órgão competente, no qual conste a inclusão no seu nome como ME ou 
EPP, ou através da apresentação do comprovante de enquadramento do licitante na 
condição de ME ou EPP mediante declaração em instrumento próprio para essa 
finalidade no respectivo órgão de registro de seus atos constitutivos; 
 
4.4.3. O descumprimento da lei, sem prejuízo das sanções cabíveis, não acrescendo ao 
nome credenciado as extensões ME ou EPP, significa renúncia expressa e consciente, 
desobrigando o Pregoeiro, dos benefícios da Lei Complementar n° 123/06 aplicáveis ao 
presente certame; 
 
4.4.4. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa de 
pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as 
conseqüências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 
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4.4.5. A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei 
Complementar nº123, caracteriza o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem 
prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista no edital. 

 
4.5. Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro 
do prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do 
início dos trabalhos, devendo estar ciente que estará renunciando a fase de lance, de 
negociação e a interposição de recursos. 
 
4.6. O representante poderá ser substituído por outro devidamente cadastrado. 
 
4.7. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 
 
4.8. A não apresentação ou a não incorporação do documento de credenciamento não 
inabilitara a licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela 
mesma. 
 

5. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 

 
5.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 
empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão, oportunidade em que não 
mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento das DECLARAÇÕES 
CONFORME MODELOS DOS ANEXOS: 
 
Anexo II: Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação; 
 
Anexo III: Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte. 
 
(Essas Declarações deverão estar fora dos envelopes “I” e “II” ). 
 
5.2.)Para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/2006, em 
que deverá ser comprovada mediante apresentação de Declaração, nos termos do modelo 
que consta do ANEXO ... deste Edital, firmada pelo representante legal da empresa, 
ratificando não haver nenhum dos impedimentos previstos no art. 3°, §4°, da referida lei. 
 
5.3. Em sendo o caso, as declarações (ANEXO II e ANEXO III) acima poderão ser 
providenciadas e estarão à disposição para assinatura dos representantes legais por 
ocasião da abertura da sessão. 
 
5.4. Objetivando-se a celeridade do processo, o valor mínimo de um lance para o outro 
poderá ser acordado antes do inicio dos lances entre as licitantes e o Pregoeiro. 
 
5.5. Após o Pregoeiro declarar encerrado o prazo para entrega dos envelopes, nenhum 
outro poderá ser recebido. 
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5.6. Conceder-se-á vistas e rubricas, pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos 
representantes das empresas participantes, em todas as propostas, nos documentos de 
habilitação do vencedor e nos envelopes de habilitação remanescentes. 
 
5.7. O Pregoeiro providenciará a devolução dos envelopes “documentos de habilitação” dos 
licitantes remanescentes, à exceção dos relativos aos 2° e 3° classificados na ordem 
crescente, que ficarão retidos até assinatura do Contrato pelo licitante vencedor. 
 
5.8. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de 
cumpridas todas as fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão 
sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos 
participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 
 
5.9. A participação na licitação importa total e restrita submissão dos proponentes às 
condições deste Edital. 
 
 
 
 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE “I”) 

 
6.1. A licitante deverá entregar a proposta no envelope “I” sem emendas ou rasura 
apresentadas em papel timbrado da própria empresa, datilografada ou impressa ou manual 
(letra legível), contendo, obrigatoriamente os itens abaixo relacionados: 
 
6.2. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 

a) Nome, endereço e o número do CNPJ; 
 

b) Número do Processo e do Pregão; 
 
c) preço unitário mensal e total de cada item, bem como do valor global da 
proposta,  sem rasura, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (nos 
preços deverão estar incluídos todos os tributos incidentes ou que venham a 
incidir sobre os serviços); 
 
d) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. No caso do 
prazo de validade ser omitido na proposta, o Pregoeiro considerará que o mesmo 
será de 60 (sessenta) dias. 
 

6.3. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 
 
6.4. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
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6.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 
Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento ou estar com a descrição dos serviços em desacordo com a forma 
solicitada, conforme ANEXO I do edital. 
 
6.6. Na divergência entre o preço unitário e total, prevalecerá o unitário.   
 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
7.1. O Pregoeiro procederá a abertura do Envelope I, contendo as Propostas de Preços, 
estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos (EXAME DE CONFORMIDADE), sendo 
imediatamente desclassificadas aqueles que estiverem em desacordo. 
 
7.2. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de MENOR PREÇO POR LOTE e aqueles 
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos ou superiores em até 10% (dez 
por cento), para participarem dos lances verbais; 
 
7.3. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas nas condições do 
item acima o pregoeiro classificará todas as melhores propostas, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas propostas escritas. 
 
7.4. Aos licitantes classificados, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances 
verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço. 
 
7.5. O licitante que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
será excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo 
mesmo, para efeito de ordenação das propostas. 
 
7.6. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 
7.7. No certame será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
 

7.7.1. 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; 
 
7.7.2. Para efeito do disposto no subitem 7.7.1, ocorrendo empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
 

7.7.2.1. A microempresa ou empresa pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicada em seu favor o objeto licitado; 
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7.7.2.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
na forma do item 7.7.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 7.7.1, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 
 
7.7.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 
7.7.1., será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta; 
 
7.7.2.4. Na hipótese da não–contratação nos termos previstos no subitem 7.7.2, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame; 
 
7.7.2.5. Os dispostos estabelecidos no subitem 7.7.2 e complementos somente se 
aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa 
ou empresa de pequeno porte; 
 
7.7.2.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte, melhor classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após 
o encerramento dos lances e  solicitação do Pregoeiro, sob pena de preclusão. 
 

7.8. Quando houver discrepância: 
 

7.8.1. Entre os valores unitários e os totais resultantes de erros de multiplicação e 
quantidades por valores unitários prevalecerão os valores unitários e o valor total 
corrigidos; 

 
7.8.2. Entre os valores dos subtotais e os totais, resultantes de erros de adição 
prevalecerão os valores dos subtotais corrigindo o valor total. 
 
7.8.3. Dos dados ofertados nas propostas e nos anexos, prevalecerão os da proposta 
exceto nos casos em que os anexos forem mais vantajosos para a Administração 
Pública; 

 
7.9. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a aceitabilidade e procedendo à 
habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor e a ele adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos. 
 

7.9.1. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante para que seja obtido 
preço melhor; 
 
7.9.2. Será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
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pretexto. Contudo, se a licitante for classificada na sessão do Pregão para ofertar 
lances verbais, poderá fazê-lo na forma e oportunidade previstas neste Edital; 
 
7.9.3. A licitante vencedora, após a etapa de lances, deverá assinar a ata constando 
o valor final negociado. 

 
7.10. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e o(s) 
licitante(s) presente(s). 
 
7.11. Após o encerramento da etapa de lances, o licitante classificado em primeiro lugar 
deverá encaminhar, impreterivelmente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sua 
proposta de preços readequada à oferta vencedora, por meio do fax nº (0xx67) xxxxxxxxxx, 
sem prejuízo do seu envio do original ao Pregoeiro no prazo máximo de 3 (três) dias úteis. 
 
7.12. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus 
Anexos. 
 

8. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE “II”) 

 
8.1 É condição básica para a fase de habilitação, que o licitante apresente, em um envelope, 
cópias autenticadas, em cartório, dos documentos abaixo relacionados: 
 
8.2. Documentos Relativos à 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 (Contrato Social com todas as 
Alterações Contratuais ou Contrato social consolidado); 

 
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 
ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem; 
 
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício; 

 
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 

 
8.3. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal: 
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d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais, instituídos por lei, mediante os seguintes 
documentos: 

 
d.1) Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS, (especifica), emitido pelo órgão 
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma 
da Lei; 

 
d.2) Certificado de Regularidade do FGTS (CRS), emitido pelo órgão competente, da 
localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei. 

 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão de Tributos Municipais) 
emitido pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do 
proponente, na forma da Lei. 

 
8.4. Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
 

b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. 

 
8.5. Documentos Relativos à Qualificação Técnica: 
 
a) Apresentar comprovação da concessão ou autorização para a prestação dos Serviços de 
Telefonia Móvel Pessoal – SMP, emitido pela ANATEL. 
 
8.6. Declaração: 
 

a) Declaração do licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, 
informando que cumpre a proibição prevista no art.7° da CF – ou seja, de que não utiliza 
trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e 
de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. Sugerimos o 
modelo apresentado no anexo, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou 
impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa 
legalmente habilitada e que seja possível. Identificar quem assinou. 

 
b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração. (anexo). Identificar quem assinou. 

 
 
8.7. Disposições Gerais da Habilitação: 
 
8.7.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias a contar da data 
de sua emissão. 
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8.7.2. Os licitantes que possuírem certidões positivas, com efeito, de negativas, e que 
tiverem seus débitos parcelados, caso esteja expresso na certidão, deverão apresentar as 
três últimas guias de recolhimento, devidamente quitadas. O Pregoeiro poderá a qualquer 
tempo promover diligencias para fins de comprovação. 
 
8.7.3. Não será aceita documentação remetida via fac-símile. 
 
8.7.4. Quando a licitante apresentar certidão extraída por meio da internet, que não seja 
original, o Pregoeiro efetuará a consulta no site correspondente, para a verificação da sua 
autenticidade. 
 
8.7.5. No caso de alguma restrição na comprovação da REGULARIDADE FISCAL, as 
microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 2 (dois) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período (a pedido da empresa interessada) da decisão do Pregoeiro 
que declarar a empresa vencedora do certame, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito,  e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
 

8.7.5.1. As Microempresas e empresas de pequeno porte, mesmo que contenham 
alguma restrição documental FISCAL, deverão apresentar todos os documentos 
exigidos no edital, conforme art. 43 da Lei n° 123/06; 

 
8.7.5.2. Se as Microempresas e empresas de pequeno porte desatender a habilitação 
pedida quanto a Capacidade Jurídica, Qualificação Técnica ou Qualificação 
Econômica estará ipso facto inabilitada. 

 
8.7.5.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará 
inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultado o Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, ou propor a revogação deste Pregão. 

 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
9.1. Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do presente pregão, sob pena de decadência do direito de fazê-lo 
administrativamente, devendo neste caso ser observado subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, 
artigo 41 e seus parágrafos. 
 

9.1.1. Deverá protocolizar o pedido no Protocolo da Prefeitura Municipal de Jardim das 
07:00 h às 12:00, na Prefeitura Municipal de Jardim. –  Município de Jardim – MS. 

 
9.2. A impugnação ao edital deverá ser dirigida à autoridade que expediu o presente 
instrumento convocatório. 
 
9.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório serão designadas nova data para a 
realização do certame. 
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9.3.1. A ausência de decisão administrativa definitiva pertinente à impugnação antes da 
data fixada para a realização do Pregão confere ao licitante a sua participação no 
procedimento licitatório até a ocorrência desse evento. 

 

10. DOS RECURSOS, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
10.1. Ao final da sessão, depois de declarada vencedora, qualquer licitante poderá 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, mediante registro em 
ata da síntese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03 (três) dias para 
apresentação das correspondentes razões, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr 
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
10.1.1. Não será admitido, nem concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente 
protelatórios ou já decididos em impugnação ao Instrumento Convocatório; 
 
10.1.2. Acolhidas às razões recursais pelo Pregoeiro este retornará a sessão do Pregão 
para a reformulação do ato combatido e daqueles subseqüentes; 
 
10.1.3. Se das razões recursais não resultar retratação da decisão, o Pregoeiro 
encaminhará o recurso devidamente informado a Autoridade Superior, que proferirá decisão 
final e adjudicará o objeto do certame a licitante vencedora e homologará o procedimento 
licitatório. 
 
10.2. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10.2.1. 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.  
 
10.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 
 
10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no setor 
de Licitação. 
 
10.5. A homologação do resultado desta licitação não obriga a Administração à contratação 
do objeto licitado. 
 

11. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

 
11.1. A contratação será mediante emissão de contrato firmado entre a Prefeitura Municipal 
de Jardim e a CONTRATADA, observando-se as normas e condições estipuladas neste 
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Edital, seus anexos, na legislação que rege a presente licitação e na proposta da licitante 
vencedora. 
 
11.2. A CONTRATANTE convocará a licitante vencedora para assinar o “Contrato”, através 
da imprensa oficial do Município, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 
 
11.3. A recusa injustificada do adjudicatório em assinar o “Contrato”, conforme estabelecido 
no subitem anterior caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-
se às penalidades contidas neste Convite. 
 
11.4. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o “Contrato” no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
colocado, ou revogar a licitação consoante prevê a Lei nº 8.666/93. 
 

12. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
12.1. À licitante vencedora caberá: 
 
12.1.1. executar diretamente o objeto desta licitação, sem transferência de 
responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo CONTRATANTE; 
 
12.1.2. responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrente de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviço; 
 
12.1.3. assegurar à CONTRATANTE o repasse dos descontos porventura disponibilizados 
ao mercado, para clientes com perfil e porte similar ao da CONTRATANTE, mediante 
solicitação expressa desta, sempre que esses forem mais vantajosos do que o Plano de 
Serviços constante do contrato, desde que devidamente homologados pela ANATEL.  
 
12.1.4. responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 
estadual e municipal, bem como, assegurar o cumprimento de todas as obrigações 
estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto aos preços praticados 
nestes Pregão; 
 
12.1.5. zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que 
porventura venham a ocorrer serem sanadas dentro dos prazos estabelecidos pela 
ANATEL; 
 
12.1.6. prestar os serviços dentro dos parâmetros e das rotinas estabelecidas, em 
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela 
boa técnica; 
 
12.1.7. atender dentro dos prazos previamente acordados a quaisquer exigências da 
fiscalização do CONTRATANTE, inerentes ao objeto; 
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12.1.8. prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em 
perfeita ordem; 
 
12.1.9. fornecer o demonstrativo mensal de utilização dos serviços por linha, incluindo a 
minutagem; 
 
12.1.10. comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos necessários; 
 
12.1.11. manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para a contratação; 
 
12.2. À CONTRATANTE caberá: 
 
12.2.1. proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços, inclusive 
comunicando à CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de 
Administração e de endereço; 
 
12.2.2. promover, através do Gestor do contrato,  o acompanhamento e fiscalização dos 
serviços, sob os aspectos qualitativos de continuidade dos serviços, que não deverão ser 
interrompidos, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela 
CONTRATANTE, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando a 
Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte 
desta; 
 
12.2.3. atestar a execução do objeto do contrato por meio do Gestor do contrato; 
 
12.2.5. efetuar pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas no contrato; 
 
12.2.6. controlar as ligações realizadas; 
 
12.2.7. solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor vigente dos preços 
na data da emissão das contas telefônicas. 
 

13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
13.1. O pagamento, decorrente do serviço objeto desta licitação, será efetuado 
mensalmente mediante apresentação da Fatura e será efetuado na data de vencimento da 
respectiva fatura emitida pela licitante vencedora, devidamente atestada pela fiscalização do 
contrato, referente aos serviços de telefonia móvel celular prestados mensalmente à 
Prefeitura.  
 
13.2. Havendo erro na Fatura, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a 
mesma ficará bloqueada e o pagamento sustado até que a CONTRATADA providencie as 
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medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para o 
Município. 
 
13.3. Ocorrendo atraso no pagamento conforme estabelecido no subitem 13.1, os valores 
poderão ser corrigidos monetariamente com base na variação do IGP-M.  
 
13.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 
monetária. 
 
13.5. É condição para o pagamento do valor constante da Fatura, a prova de regularidade 
com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e com a Previdência Social, que se dará 
por meio de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e da Certidão Negativa de Débitos 
(CND/INSS). 
 
13.6. A(s) empresa(s) que possuir (em) Certidão (ões) Positiva(s) com Efeito Negativa (s) e 
que tiverem seus débitos parcelados deverá (ao) apresentar junto com a Certidão (ões) as 
Guias de Recolhimentos, devidamente quitada. (com a autenticação mecânica do 
pagamento). 
 
13.7. As notas fiscais/faturas correspondentes serão discriminativas, constando o número do 
contrato a ser firmado. 
 

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
14.1. As despesas resultantes desta licitação correrão através da dotação orçamentária: 
201 – Secretaria de governo 

2002 – Manutenção das atividades da Secretaria de governo 

601 – Secretaria Municipal de Finanças 

2010 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Finanças 

801 – Secretaria Municipal de Educação 

2013 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação 

701 – Gabinete do Secretario de Administração 

2012 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração 

1401 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e serviço Publico 

2040 – Manutenção das atividades de Infraestrutura e serviço Publico 

1101 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

2037 – Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico  

1201 – Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer 
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2038 - – Manutenção das atividades Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer 

1001 – Secretaria Municipal de Assistência Social 

2033 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social 

1301 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento 

2039 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e  

Planejamento 

901 – Secretaria Municipal de Saúde 

2023 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde 

33903958 – Serviços de Telecomunicações    
E dotações que vierem a substituir o exercício subseqüente. 
 

15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
15.1. O prazo de vigência do contrato será da data de 12 (doze) meses, contados da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado em conformidade com as disposições 
contidas na Lei n° 8.666/93 e alterações.  
 

16. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
16.1. O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser 
rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº8.666/93. 
 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
17.1. A proponente que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução do certame, não mantiver a Proposta, falhar ou fraudar na 
execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa do 
atendimento das condições de habilitação e do Termo de Responsabilidade de Entrega ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e das demais 
cominações legais.  
17.2 O descumprimento dos prazos ou das especificações exigidas ensejará aplicação, ao 
inadimplente, de multa, garantida defesa prévia, no valor equivalente de 0,5%(meio por 
cento) por dia corrido, até o limite de 10%(dez por cento), calculado sobre o valor do serviço 
não entregue ou entregue fora do prazo, ou ainda em desacordo com as especificações. 

17.3. Além da multa, poderão ser aplicadas as penalidades previstas no art. 7 da Lei 

Federal n 10.520/02, utilizando critérios de razoabilidade e proporcionalidade.  
17.4. O Município de Jardim será efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, 
para compensação das multas aplicadas. 
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17.5. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio poderá propor à Administração Pública a 
revogação ou anulação desta licitação, sem que, disso decorra para as licitantes qualquer 
direito à indenização, compensação ou reclamação. 
17.6. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação o 
direito de promover as diligências porventura necessárias para complementar à instrução do 
processo, conforme lhe faculta o § 3º do Art. 43, da Lei 8.666/93. 
 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
18.1. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio prestarão, às empresas interessadas, quaisquer 
esclarecimentos relativos à presente licitação, na sala de Licitação às 07:00 h à 12:00 – 
Centro – Jardim/MS, Fone (067) 3209-2500. 
18.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro com 
assessoramento da Equipe de Apoio com base na legislação vigente, aplicando-se 

subsidiariamente as disposições contidas na Lei Federal n 8.666/93 e Lei Complementar 
nº123/06.  
18.3. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 

19. DO FORO 

 
19.1. Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução desta licitação serão 
dirimidas no Foro de Justiça da Comarca de Jardim, com exclusão de qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 
 

20. ANEXOS DO EDITAL 

 
Anexo I – Termo de Referência 
Anexo II – Modelo de Declaração de cumprimento de todos os requisitos de habilitação; 
Anexo III – Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte; 
Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso XXXIII do art. 7° 
da Constituição da República Federativa do Brasil; 
Anexo V – Modelo de aceite do teor do Edital; 
Anexo VI – Modelo de Declaração de fatos impeditivos; 
Anexo VII – Minuta de Contrato; 
Anexo VIII – Modelo de Credenciamento; 
Anexo IX – Modelo de Recibo de Retirada do Edital. 
Anexo X – Modelo de Proposta de Preços 

Jardim - MS, 14 de abril de 2014 
 
 
 

Edir Santa Cruz 
Secretário de Finanças 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
OBJETO:  Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel, destinado a 
Prefeitura Municipal de Jardim, para realização de ligações telefônicas de caráter local e de 
longa distância. 
 
ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO CONTRATO 
 
Linhas: 81 linhas habilitadas 
 
Consumo:  As ligações VC entre os aparelhos pertencentes ao Plano Corporativo 
contratado são de valor zero, independentemente do consumo; 
 
As linhas contratadas deverão ser isentas de taxas de ativação; 
 
As linhas contratadas deverão ser providas de Identificador de Chamadas e Serviço de 
Caixa Postal Digital.  
 
Aparelhos: Cessão gratuita de uso dos aparelhos celulares.  
 
A empresa contratada deverá disponibilizar 81 (trinta) aparelhos novos, sem uso na data da 
contratação e em eventuais substituições, móveis (digitais), devidamente habilitados com 
linhas pós-pagas,  que permitirão o acesso ao serviço contratado, com tecnologia  
atualizada, compatível com os aparelhos comercializados no mercado, não sendo aceitos 
aparelhos que não estejam sendo mais produzidos.  
 
O período de garantia e do suporte técnico dos aparelhos deverá vigorar durante toda a 
vigência do contrato. 
 
Reparar ou substituir aparelhos que apresentem defeito:  
 

a) Se comprovado pelas partes, que o defeito NÃO foi ocasionado por mau uso, o 
reparou ou substituição do aparelhos não poderá apresentar ônus a Contratada; 

b) Se comprovado o mau uso, o reparo ou substituição ocorrerá por conta da 
Contratante. Em caso de substituição, o valor deverá ser compatível com o preço dos 
aparelhos constantes na nota quando do início do contrato; 

c) Durante o período em o aparelho estiver em reparo, deverá ser fornecido à Prefeitura 
de Jardim, um aparelho reserva, com o mesmo número, no prazo máximo de 72 
(setenta e duas) horas, para que não haja descontinuidade na prestação dos 
serviços.  

 
 
Disponibilizar consultoria especializada, para atendimento diferenciado às 
solicitações relativas a esta contratação, bem como, uma Central de Atendimento 
disponível 24 (vinte e quatro) horas nos 7 (sete) dias da semana, sem nenhum ônus 
adicional. 
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Dos aparelhos 

Os aparelhos deverão possuir, no mínimo, as seguintes características: 

  15 Aparelhos deverão possuir a seguinte configuração mínima: 
15 aparelhos com, no mínimo as configurações técnicas: 
Informações Técnicas 

Chamada da Operadora 

Celular Avulso. Necessário o chip SIM Card (não incluso) para 
habilitação. Este aparelho já está pré-configurado para habilitação 
nas seguintes operadoras GSM nacional (Tim, Claro, Oi, Vivo 
GSM, Brasil Telecom, Telemig(MG), Amazônia Celular, CTBC, 
Sercomtel) 

Tipo de Chip Chip Comum 

Sistema Operacional Android 

Modelo Touch 

Formato Barra 

Tamanho do Display 4" 

Tecnologia 3G 

Wi-fi Sim 

Bluetooth Sim 

Multichip Dual Chip 

Câmera 8MP 

Flash Sim 

Câmera Frontal Sim 

Filmadora Sim 

Sintonizador de TV sem TV 

Rádio FM 

GPS Sim 

Processador 1.2 GHZ 

Memória Interna 4Gb 

Dual Core Sim 

Banda GSM 850/900/1800/1900 - 3G 850/1900/2100 MHz 

EDGE Sim 

GPRS Sim 

WAP Não 

Recursos Fotográficos 8MP 

Recursos de videos Grava video com voz 

MP3 Player Sim 

Recursos de som 
AMR, AMRWD, MID, MIDI, X-MIDI, MP3, X-MP3, MPEG3, X-
MPEG3, iMELODY, WAV, X-WAV, 3GPP, MP4, AAC, AAC+, 
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EAAC+ 

Extensão para Cartões 
de Memória 

Sim 

Compatibilidade de 
Cartões de Memória 

Micro SD 

Recursos de chamada 
Discagem rápida, chamada em espera, registro de chamadas 
feitas, recebidas e não atendidas 

Toques Polifônicos e MP3 

Alerta vibratório Sim 

Viva-voz Sim 

Jogos Sim, Pré carregados ou via download 

Agenda, capacidade 
máxima de contatos 

Limitado pela memória 

Data e Horário Sim 

Calendário Sim 

Calculadora Sim 

Cor Preto 

Idiomas do menu Português, Inglês, Espanhol e Francês 

Alimentação, tipo de 
bateria 

Bateria 2000 mAh 

Conteúdo da 
Embalagem 

Aparelho, 1 Carregador; 1 Fone de ouvido; 1 Manual e 1 Cabo 
USB 

Dimensões aproximadas 
do produto - cm (AxLxP) 

11.9x5.9x0.9~1.1.cm 

Dimensões aproximadas 
da embalagem do 
produto - cm (AxLxP) 

16.6x8.7x4.7cm 

Peso liq. aproximado do 
produto (Kg) 

140g 

Peso liq. aproximado da 
embalagem c/ produto 

465g 

Garantia do Fornecedor 12 meses 

 08  Aparelhos deverão possuir a seguinte configuração mínima: 

Informações Técnicas 

Tipo de Chip Chip Comum 

Sistema Operacional Android 

Modelo Touch 
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Formato Barra 

Tamanho do Display 3.4" 

Tecnologia 3G 

Wi-fi Sim 

Bluetooth Sim 

Multichip Não 

Câmera 5MP 

Flash Não 

Câmera Frontal Não 

Filmadora Sim 

Sintonizador de TV Digital 

Rádio FM 

GPS Sim 

NFC Não 

Processador 1GHZ 

Memória Interna 4Gb 

Dual Core Não 

Banda GSM 850/900/1800/1900 - 3G 850/900/1900/2100 

EDGE Sim 

GPRS Sim 

WAP Não 

MP3 Player Sim 

Recursos de som 
MP3, AMR NB/ WB, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI, 
MP3, WAV, WMAv9, WMAv10 

Extensão para Cartões de Sim 
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Memória 

Compatibilidade de Cartões de 
Memória 

Micro SD 

Recursos de chamada Perdidas, Discadas e Recebidas 

Toques Polifônicos 

Alerta vibratório Sim 

Viva-voz Sim 

Jogos Não, apenas via download 

Agenda, capacidade máxima de 
contatos 

Limitado pela memória 

Data e Horário Sim 

Calendário Sim 

Calculadora Sim 

Idiomas do menu Português, Inglês, Espanhol 

Alimentação, tipo de bateria 1735/1785 mAh 

Conteúdo da Embalagem 
1 Aparelho, Carregador, Fone de Ouvido, Manual, 
Cabo USB 

Dimensões aproximadas do 
produto - cm (AxLxP) 

10,2x6x0,7cm 

Peso liq. aproximado do produto 
(Kg) 

120g 

Garantia do Fornecedor 12 meses 

 

 

58 Aparelhos deverão possuir a seguinte configuração mínima: 

a) Cores da Tela – 65.000  

b) Resolução – 128 X 160 pixels 

c) Formato – barra 
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d)Memória interna – 1 gb 

d) Slots de Expansão – Não 

e) Banda – Dual-Band 

f) Antena – Interna 

g) Câmera – Não  

h) Funções Extras – Radio FM, Viva voz, Java 

i) Reproduz vídeo – Não 

j) Grava Vídeo - Não 

l) Mensagens Escritas – MMS (texto,som,imagem), SMS (TEXTO) 

m) Modo Entrada – T – 9 

n)Tipo de Toque –  Polifônico,MP3,Vibracall 

o) Tipos de Conexão –  Bluetooth,WAP,GPRS,ED 
 
Cada aparelho deverá vir acompanhado de, pelo menos, 1 (uma) bateria original, 01 (um) 
carregador rápido bivolt. Juntamente com os aparelhos deverá ser entregue toda 
documentação necessária para identificação dos mesmos, tais como: Termo de garantia, 
características técnicas e operacionais e demais informações sobre o aparelho, bem como 
manual técnico de programação e de manutenção, todos escritos em Língua Portuguesa. 

Caso a bateria ou o carregador apresentarem problemas, que não sejam ocasionados por 
mau uso, deverão ser substituídos pela empresa contratada em até 72 (setenta e duas) 
horas após a solicitação da Prefeitura de Jardim/MS. 

Os códigos de acesso das linhas destinadas à Prefeitura de Jardim/MS não devem ser 
divulgados a terceiros em nenhuma hipótese. 

Apresentar documento que descreve as condições de prestação do serviço quanto ao seu 
acesso, manutenção do direito de uso, utilização de serviços eventuais e suplementares a 
eles inerentes, as tarifas ou preços associados, seus valores e as regras e critérios de 
aplicação. 

Apresentar interconexão, permitindo a ligação entre redes de concessionárias de SMC, 
SMP, STP, e empresa exploradora de troncos interestaduais e internacionais com o fim de 
cursar o tráfego entre suas redes, para realizar a comunicação entre usuários. 
 
Prazo de entrega dos aparelhos: Até 20 (vinte) dias a partir da assinatura do contrato.  
 
Devolução dos aparelhos celulares: No término do contrato.  
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ANEXO II 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO  
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 

  (NOME DA EMPRESA) ........................................................................., inscrita 
no CNPJ/MF nº........................................, sediada a Rua/Av............................., nº........., 
Bairro..................., Cep:...................., Município de ...................... - ....., declara, sob as 
penas da lei, que cumpri todos os requisitos de habilitação.  
 
 
 
 
 
 

(a) ............................................................................. 
nome e número da identidade do declarante  

(representante legal da empresa) 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 

 
 
A Empresa _______________________, inscrita no CNPJ n° _____________________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________________, portador (a) 
da Carteira de Identidade n° _________________ expedida pela SSP/____ e de CPF n° 
_________________ DECLARA, para fins do disposto no item 4 do Edital Pregão n°..., sob 
as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente 
data, é considerada: 

 
(   ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006; 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei Complementar n° 
123/12006. 
 
DECLARA ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4° 
do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 

(localidade)_______, de ____________de ____. 
 
 

___________________________________ 
nome e número da identidade do declarante 

(Representante Legal da empresa) 
 
 

_____________________________ 
(Profissional habilitado no CRC) 

 
 

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição 
jurídica da empresa licitante, e deverá ser apresentada fora dos envelopes de proposta de 
preços e habilitação, a qual deverá ser entregue ao Pregoeiro(a) para que a empresa 
usufrua dos privilégios da Lei nº123/06 
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ANEXO IV 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 

 
 
DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7, INCISO XXXIII, DA CARTA MAGNA. 
 
 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA) ........................................................................., CNPJ ou CIC no. 
........................................, sediada ................. (endereço completo) ......................, declara a 
estrita observância ao Princípio Constitucional do art. 7, inciso XXXIII da Carta Magna, e 
estou ciente de que eventual revelação da infringência à regra, acarretará a imediata 
inabilitação ou desclassificação do Pregão Presencial nº ....../200...., como a rescisão do 
Contrato Administrativo que venha a firmar com o Município de ....... 
 
 
 
......, .. de ........ de 200... 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Representante Legal da Firma 
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ANEXO V 
 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 
 
 
 
 
D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA) ........................................................................., CNPJ ou CIC no. 
........................................, sediada ................. (endereço completo) ......................, declara, 
sob as penas da lei, de que conhece e aceita o teor completo do edital, ressalvando-se o 
direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias 
para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação.  
 
 
 

(b) ............................................................................... 
nome e número da identidade do declarante  
(representante legal da empresa) 
 
 
 
 
 
 
......, .. de ........ de 2...... 
 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 

 

Rua Coronel Juvêncio, 547 - Fone: (067) 251-1255 - Fax (067) 251-1370 - CGC 03.162.047/0001-40 

CEP 79240-000        -          Centro           -           JARDIM          -          Estado de Mato Grosso do Sul 

 

............................................................................. 
Representante Legal da Firma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO VI 

 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 

 
 
 
 
 
 
 
D E C L A R A Ç Ã O 
 
(NOME DA EMPRESA) ........................................................................., CNPJ ou CIC no. 
........................................, sediada ................. (endereço completo) ......................, 
declaramos para os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, que não haver fatos 
impeditivos quanto a nossa participação em licitações ou contratações com a Administração 
Pública Federal, Estadual e Municipal. 
 
 
 
 
 
......, .. de ........ de 200... 
 
 
 
 

__________________________________ 
Representante Legal da Firma 
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° .......  
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
......................E A EMPRESA  
............................................. .  

 
 
I –  O MUNICÍPIO  DE ............., pessoa jurídica de direito público interno, com sede à 

....................,  inscrita no CNPJ sob o n ................., doravante denominada   
CONTRATANTE e a ............................., estabelecida na Rua .........................., inscrita no 
CNPJ sob n° .................., doravante denominada CONTRATADA. 
 
II - REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o Sr. Prefeito Municipal, Sr. 
......................., casado, residente na Rua ..................... n° ............, na cidade de ............, 
portador do RG nº ..................................... e ...............................,  e a CONTRATADA, neste 
ato representada pelo Sr. ............., residente na Rua ............................ n° ..........., na cidade 
de .................., portador do CPF/MF n° .................... e RG n° .............. – SSP/SP, celebram 
o presente contrato, mediante as cláusulas e condições aqui estipuladas.  
 
III - Do Fundamento Legal: O presente Contrato tem fundamento legal na Lei no. 8.666, de 
21.06.93 e Legislação Complementares, de conformidade com o Pregão Presencial  n° 
....../2009 do Processo Administrativo nº .../2009 e o Termo de Referência que passam a 
fazer parte integrante deste.  
 
IV – Do Regime de Execução: Preço Global 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto 
 
1.1 – O objeto do  presente contrato é a Contratação de empresa prestadora de serviços de 
telefonia móvel, destinado a Prefeitura Municipal de .............., para realização de ligações 
telefônicas de caráter local e de longa distância, mediante as condições estabelecidas neste 
edital e seus anexos, bem como, as especificadas a seguir, em características e 
quantidades mensais, de no mínimo: 
 

Assinatura 81 unidades 

    Tarifa Zero 81 unidades 
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Ligações VC1 – móvel –fixo 1.600 minutos 

Ligações VC – móvel-móvel (Claro) 4.600 minutos 

Ligações VC móvel-movel (VIVO) 5.840 minutos 

Ligações VC móvel-movel (Brt) 1.800 minutos 

Ligações VC móvel-móvel (TIM) 2.160 minutos 

Deslocamento dentro da área VC2-R  50 minutos 

Deslocamento fora da área VC3-R  50 minutos 

AD – Adicional de chamadas 30 unidades 

Serviço de gerenciamento 30 unidades 

SMS (MENSAGEM) 100 unidades 

 

CLÁUSULA SEGUNDA– Das Obrigações Da Contratada 
 

2.1. Compete à CONTRATADA: 
 
2.1.1. Ceder a Contratante, as 30 linhas habilitadas, sem taxa de habilitação, além dos 

demais acessórios que sejam necessários, todos em pleno funcionamento, bem 
como a cessão gratuita de uso dos aparelhos celulares, concedendo a 
CONTRATANTE a posse, o uso e o gozo dos mesmos, sem acarretar quaisquer 
ônus.  

 
2.1.2. executar diretamente o objeto desta licitação, sem transferência de 

responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo CONTRATANTE; 
 
2.1.3. responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrente de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviço; 
 
2.1.4. assegurar à CONTRATANTE o repasse dos descontes porventura disponibilizados 

ao mercado, para clientes com perfil e porte similar ao da CONTRATANTE, mediante 
solicitação expressa desta, sempre que esses forem mais vantajosos do que o Plano 
de Serviços constante do contrato, desde que devidamente homologados pela 
ANATEL.  
 

2.1.5. responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 
estadual e municipal, bem como, assegurar o cumprimento de todas as obrigações 
estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto aos preços 
praticados nestes Pregão; 
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2.1.6. zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que 
porventura venham a ocorrer serem sanadas dentro dos prazos estabelecidos pela 
ANATEL; 

 
2.1.7. prestar os serviços dentro dos parâmetros e das rotinas estabelecidas, em 

observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações 
aceitas pela boa técnica; 

 
2.1.8. atender dentro dos prazos previamente acordados a quaisquer exigências da 

fiscalização do CONTRATANTE, inerentes ao objeto; 
 
2.1.9. prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em 

perfeita ordem; 
 
2.1.10.  fornecer o demonstrativo mensal de utilização dos serviços por linha, incluindo a 

minutagem; 
 
2.1.11.  comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos necessários; 
 
2.1.12. manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas para a contratação; 
 
CLÁUSULA TERCEIRA– Das Obrigações Da Contratante  
 
3.1. Compete à CONTRATANTE: 
 
3.1.1. proporcionar  todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços, inclusive 
comunicando à CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de 
Administração e de endereço; 
 
3.1.2. promover, através do Gestor do contrato,  o acompanhamento e fiscalização dos 
serviços, sob os aspectos qualitativos de continuidade dos serviços, que não deverão ser 
interrompidos, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela 
CONTRATANTE, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando a 
Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte 
desta; 
 
3.1.3. atestar a execução do objeto do contrato por meio do Gestor do contrato; 
 
3.1.4. efetuar pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas no contrato; 
 
3.1.5. controlar as ligações realizadas; 
 
3.1.6. solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor vigente dos preços na 
data da emissão das contas telefônicas. 
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CLÁUSULA QUARTA– Do Prazo 

 
4.1 O prazo da contratação será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do Contrato .  
 
4.2 A Prefeitura poderá optar pela prorrogação desse prazo, mediante justificativa 
fundamentada da autoridade competente, observado o disposto na Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 

  
 

CLÁUSULA QUINTA - Do Valor e Forma de Pagamento  
 

5.1 - Nos preços propostos presume-se inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, 
bem como todas as despesas com deslocamentos, hospedagem e outros, necessários a 
prestação dos serviços contratados.  
 
5.2 – O Valor total estimado para a presente contratação é de R$ ....................... 
(.....................).  
 
5.3 - O pagamento, decorrente do serviço objeto desta licitação, será efetuado mensalmente 
mediante apresentação da Fatura e será efetuado na data de vencimento da respectiva 
fatura emitida pela licitante vencedora, devidamente atestada pela fiscalização do contrato, 
referente aos serviços de telefonia móvel celular prestados mensalmente à Prefeitura.  
 
5.3.1 – As faturas mensais devem contar o extrato dos serviços e ligações cobrados, e 
serão apresentadas individualizadas e enviadas para conferência.  
 
5.3.2 – As faturas mensais devem contar, no mínimo, as seguintes informações: 
 

a) nome da contratante; 
b) número da linha; 
c) toas as ligações cobradas contendo: data, hora, minuto de início, duração, tipo de 

tarifação, valor, valor dos impostos e encargos incidentes 
d) total cobrado da contratante.  

 
5.3.3 – Deverá ser disponibilizado a Prefeitura, via internet, acesso ao sistema da 
CONTRATADA para o gerenciamento das linhas de acordo com as necessidades da 
CONTRATANTE.  
 
5.4 - Havendo erro na Fatura, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a 
mesma ficará bloqueada e o pagamento sustado até que a CONTRATADA providencie as 
medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para o 
Município. 
 
5.5. Ocorrendo atraso no pagamento conforme estabelecido no subitem  5.3, os valores 
poderão ser corrigidos monetariamente com base na variação do IGP-M.  
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5.6 -  Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 
monetária. 
 
5.7 – Os valores poderão ser reajustados, mediante percentual devidamente autorizado pelo 
órgão oficial competente, ex: ANATEL , e este reajuste será individualizado para cada 
serviço e só será aceito, mediante comprovação do reajuste. O contratado não poderá em 
hipótese alguma, praticar índices superiores aos autorizados.  
 
5.7 -  É condição para o pagamento do valor constante da Fatura, a prova de regularidade 
com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e com a Previdência Social, que se dará 
por meio de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e da Certidão Negativa de Débitos 
(CND/INSS). 
 
5.8 -  A(s) empresa(s) que possuir (em) Certidão (ões) Positiva(s) com Efeito Negativa (s) e 
que tiverem seus débitos parcelados deverá (ao) apresentar junto com a Certidão (ões) as 
Guias de Recolhimentos, devidamente quitada. (com a autenticação mecânica do 
pagamento). 
 
5.9 -  As faturas correspondentes serão discriminativas, constando o número do contrato a 
ser firmado. 
 
CLÁUSULA SEXTA- Da Dotação Orçamentária 

 
6.1.  As despesas decorrentes da execução deste Contrato, correrá à conta da Dotação 
Orçamentária: ............................................, para o presente exercício e no exercício futuro à 
dotação que a substituir.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
 
7.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato decorrente desta 
licitação, no prazo fixado, caracterizará o descumprimento total das obrigações contratuais 
impondo a esta, ao pagamento de 10% (dez) por cento do valor total do contrato, salvo os 
casos fortuito ou força maior, sem prejuízos as penalidades previstas na Lei n.º 8.666/93 e 
alterações. 

 
7.2. Pelo descumprimento parcial ou total do contrato, ao inadimplente serão aplicadas as 
seguintes sanções legais, a saber: 

 
7.2.1. Advertência por escrito, quando o contratado praticar irregularidade de pequena 
monta; 

 
7.2.2. Multa administrativa no percentual de 0,5% (meio por cento), sobre o valor do item 
adjudicado, por dia de atraso nos serviços, a partir do primeiro dia útil da data fixada para a 
entrega dos serviços, limitada a 10%(dez por cento) do valor do mesmo; 
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7.2.3. - Suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com  
a Prefeitura Municipal de ................, até o prazo de dois anos; 

 
7.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

 
7.2.5. Por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens 
anteriores, será aplicada multa de 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato 
corrigido e atualizado, acumulável com as demais sanções, inclusive rescisão contratual, na 
verificação do descumprimento dos artigos 78 e seguintes da Lei  n.º 8.666/93 e alterações; 
 
7.3. As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão aos licitantes remanescentes 
convocados em virtude da não aceitação da primeira colocada, ressalvado o caso de 
inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das empresas classificadas; 
 
7.4. A sanção de advertência e multa poderá, ainda, ser aplicadas nos seguintes casos: 

 
a) descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou 

defeitos observados nos serviços licitados ou no fornecimento; 
 
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos na execução do 

contrato, desde que não caiba aplicação de sanção mais grave. 
 

7.5. Quaisquer multas aplicadas  deverão ser recolhidas à tesouraria da Prefeitura Municipal 
de ................, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, após a respectiva notificação. 
 
CLÁUSULA  OITAVA - Da Rescisão Contratual 
 
8.1.   A contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses 
e condições previstas nos art. 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

 
9.1 - Dentro do prazo legal, contados de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 
publicação no Diário Oficial do Estado, do resumo deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

 
10. 1 - Fica eleito o Foro da Comarca de  Jardim, para dirimir questões oriundas deste 
Contrato. 
 

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente contrato em duas vias de igual teor 
e conteúdo, na presença de duas testemunhas que também subscrevem. 

  
..............., ........ de .......................... de 2009. 
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......................................................              ........................................... 
 Prefeito Municipal                                       Contratada 
 
estemunhas: 
 
........................................................... 
Nome: 
CPF:  
 
............................................................ 
Nome: 
CPF: 

 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO VIII 
 
 

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ..................................... 
COMISSÄO PERMANENTE DE LICITAÇÄO 
REFERENTE:  TOMADA DE PREÇOS No. ............./2009 
OBJETO: .................................................................................................. 
 
 
 

CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÄO 
 
 

Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a) ............................................, portador (a) da 
Cédula de Identidade no. ........................ e o CPF sob no. ..........................., a participar da 
licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de .................................., na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS No. .................../2009, supra referenciada, na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe, dentre outros poderes, o de renunciar o direito 
de interposição de Recurso. 

 
......................................., em .......... de ...................................... de 2009. 
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......................................................... 
Nome do Diretor ou Sócio Gerente 
RG no. ................................ 
CPF no. ........................................... 
 

 
PS. A autorização deverá ser firmada em papel timbrado da empresa, com firma 
reconhecida. 

 
 
 

 
 
 

ANEXO IX 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2014 

PROCESSO Nº 204/2014 
 
 
Razão  Social: _____________________________________________________________ 
CNPJ Nº _____________________________________________________________ 
Endereço: _____________________________________________________________ 
 
E-mail: ______________________________________________________ 
 
Cidade: _______________ Estado: _____  
 
Telefone: ______________ Fax: ____________ 
 
Pessoa para contado: _______________________________________________________ 
 
 
Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 
 
Local: __________________, ___ de _____________ de 200.. 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ 
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ANEXO X - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 PROPOSTA DE PREÇO 
MODALIDADE 

PREGÃO 
PRESENCIAL 

NÚMERO: 
42/2014. 

TIPO 
MENOR PREÇO 

GLOBAL 

Proponente: 

Endereço: 

Cidade 

Telefone                                                                                           Fax 

LOT
E 

Item de Composição da 
Cesta de Serviços Básicos 

Quantitativo 
estimado 
mensal 

Unidade de 
Medida 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

1 

Assinatura 81 Unid.   

    Tarifa Zero 81 Unid.   

          internet 23 unid   

Ligações VC1 – móvel –fixo 5.840 Minutos   

Ligações VC – móvel-móvel 
(Claro) 

5.840 Minutos   

Ligações VC móvel-movel (VIVO) 5.840 Minutos   

Ligações VC móvel-movel (Brt) 5.840 Minutos   

Ligações VC móvel-móvel (TIM) 5.840 Minutos   

Deslocamento dentro da área 
VC2-R  

5.840 Minutos   

Deslocamento fora da área VC3-R  500 Minutos   

AD – Adicional de chamadas 81 Unid.   

Serviço de gerenciamento 81 Unid.   

SMS (MENSAGEM) 810 Unid.    

VALOR TOTAL DA PROPOSTA  

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com 
a legislação nele indicada, propomos os valores acima com 
validade da proposta de 60 dias. 
.................., ______, _____________ DE  ____ 

CARIMBO C.N.P.J 
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ASSINATURA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°.42/2014 

PROCESSO N 204/2014 
 

OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel, 
destinado a Prefeitura Municipal de Jardim, para realização de ligações telefônicas 
de caráter local e de longa distância, mediante as condições estabelecidas neste 
edital e seus anexos, bem como, as especificadas a seguir, em características e 
quantidades mensais, de no mínimo. 
 
LEGISLAÇÃO: Lei Federal n. º 10.520/2.002, Decreto Municipal n. º 026./2006, 
Decreto Municipal n. º002/2009,Lei nº 8.666/93 e alterações, Lei Complementar nº 
123/2006.; 
 
DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA 
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO: 08 de maio de 2009, 08:00 horas.  
 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura 
Municipal, Rua Cel.Juvêncio, 547, sala de licitações.  
 
EDITAL NA ÍNTEGRA: à disposição dos interessados no Departamento de licitação, 
da Prefeitura Municipal de Jardim. 
 

Jardim/MS, 14 de abril 2014. 
 
 
 

Erney Cunha Bazzano Barbosa 
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Prefeito Municipal 
 
 


