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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2022 

 

1  PREÂMBULO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONIA MÓVEL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATÉ 65 (SESSENTA E CINCO) LINHAS 

HABILITADAS COM APARELHOS TELEFÔNICOS EM REGIME DE COMODATO E COM PACOTE 

DE DADOS ILIMITADO, 30 (TRINTA) CHIPS COM PLANOS DE DADOS 4G PARA ACESSO À 

INTERNET COM PACOTE DE DADOS ILIMITADO E 35 (TRINTA E CINCO) LINHAS (CHIPS SEM 

OS APARELHOS), COM COBERTURA MÍNIMA NO MUNICÍPIO DE SALVADOR E REGIÃO 

METROPOLITANA (RMS), DEVENDO O SERVIÇO OFERECER AS FACILIDADES DO ROAMING 

NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. 

TIPO: MENOR PREÇO 

DATA: 18/02/2022 

CREDENCIAMENTO: 08:00H 

INÍCIO DA SESSÃO: 08:00H 

LOCAL: SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, SITUADA NA RUA DE CONTORNO DO 

CENTRO CULTURAL, S/N, CENTRO, CAMAÇARI – BAHIA, CEP 42.800-907.  

1.1. A Câmara Municipal de Camaçari, por intermédio do seu Pregoeiro, designado pela Portaria n. 28, de 

24 de janeiro de 2022, torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO, sob o regime 

empreitada por preço global, tipo MENOR PREÇO, na sua forma PRESENCIAL, regida pela Lei Federal n.º 

10.520, de 17 de julho de 2002, por este Edital, seus anexos e, subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666/93, e 

suas alterações posteriores, em sessão pública às 08:00h, no dia 18/02/2022, na Sede da Câmara 

Municipal, situada na Rua de Contorno do Centro Cultural, s/n, Centro, Camaçari – Bahia, CEP 42.800-907, 

onde serão recebidos os invólucros contendo a Proposta Comercial e Documentação. 

 

2 OBJETO 

2.1. Contratação de empresa especializada em prestação do serviço de telefonia móvel, com disponibilização 

de até 65 (sessenta e cinco) linhas habilitadas com aparelhos telefônicos em regime de comodato e com 

pacote de dados ilimitado, 30 (trinta) chips com planos de dados 4G para acesso à Internet com pacote de 

dados ilimitado e 35 (trinta e cinco) linhas (chips sem os aparelhos), com cobertura mínima no município de 

Salvador e Região Metropolitana (RMS), devendo o serviço oferecer as facilidades do roaming nacional, 

para atender as necessidades da Câmara Municipal de Camaçari, conforme características constantes do 

Anexo I - Termo de Referência, parte integrante e indissociável deste Edital. 

 

3 PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

3.1. O pagamento devido ao contratado será efetuado até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, através de crédito em conta, após ter sido devidamente atestada a entrega de acordo com as 

especificações ajustadas. 

3.2. Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do contratado junto aos órgãos fazendários, 

cujos comprovantes serão anexados ao processo de pagamento. 

3.3. As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da seguinte programação financeira: 

Órgão/Unidade - 01.01 – Câmara Municipal de Camaçari 

Atividade – 01.126.0001.2080 – Manutenção dos Serviços de Tecnologia da Informação 

Elemento de Despesa – 3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 

 

4 CREDENCIAMENTO 

4.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante 

devidamente munido de documento que o credencie a participar desta sessão pública. 
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4.2. Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e somente estes serão 

admitidos a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, pelo 

representado. 

4.2.1. Caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento da firma do subscritor, que 

deverá ter poderes para outorgá-la. 

4.2.2. A procuração de que trata o item anterior deverá ser apresentada em conjunto com a cópia do 

Contrato Social ou equivalente da empresa. 

4.3. Nos casos em que a empresa estiver representada por sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 

empresa proponente, o mesmo deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, 

devidamente acompanhada do documento original para autenticação na Sessão, ou cópia autenticada em 

cartório, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 

de tal investidura. 

4.4. Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais empresas. 

4.5. A não apresentação dos documentos de credenciamento, ou a incorreção destes não inabilitará o 

licitante, mas o impedirá de propor lances verbais. 

4.6. Na hipótese acima apontada, o licitante participará do certame competitivo com sua proposta escrita. 

4.7. Para fins de credenciamento o licitante poderá adotar o modelo na forma prevista no anexo IV (Modelo 

de Credencial), acompanhado da devida identificação através de sua Carteira de Identidade ou outro 

documento, com foto, equivalente. 

4.8. Juntamente com a procuração ou credencial, deverá ser apresentada DECLARAÇÃO do licitante dando 

ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital, conforme anexo V 

(Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação), para fins de cumprimento do 

disposto no art. 4o, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/02. 

4.9. O Licitante deverá apresentar Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Cartão CNPJ), a fim 

de comprovar que possui ramo de atividade compatível com o objeto da licitação. 

4.10. Após iniciada a fase de credenciamento não será permitida a participação de retardatários, salvo na 

condição de ouvintes. 

4.11. Quando na firma ou denominação social da microempresa ou da empresa de pequeno porte não 

constar, respectivamente, as abreviações “ME” ou “EPP”, juntamente com o credenciamento, será exigida, 

para fins de aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº. 123/06, a comprovação 

de tal enquadramento, mediante a apresentação de um dos seguintes documentos: 

a) declaração emitida pela Secretaria da Receita Federal; 

b) declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, relativa ao último exercício social, já exigível. 

c) declaração do próprio licitante, atestando, sob as penas da lei, o seu enquadramento como microempresa 

ou empresa de pequeno porte.  

 

5 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas que tenham ramo de atividade compatível com o objeto 

desta licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação requisitada no item 

9 deste Edital. 

5.2. Não poderão participar da presente licitação: 

5.2.1. Pessoas físicas, cooperativas, organizações da sociedade civil de interesse publico (OSCIP), bem 

como quaisquer outras instituições que atuem sem fins lucrativos. 

5.2.2. Empresas em regime de subcontratação ou, ainda, em consórcio; 

5.2.3. Empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e 

capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal; 

5.2.4. Empresas que estejam sob concordata ou falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;  

5.2.5. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública, direta 

ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da 

União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou. 
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5.2.6. Empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que, embora 

ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer com esta Câmara, 

quer com outros órgãos e entidades públicas. 

5.2.7. Empresas estrangeiras que não funcionem no País; 

5.2.8. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

5.3. Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a verificação minuciosa de todos os 

elementos fornecidos, comunicando por escrito até 2 (dois) dias úteis da reunião de abertura da licitação, os 

erros ou omissões porventura observados.  

5.3.1. A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação dos elementos 

fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, 

omissões ou falhas. 

5.3.2. Excepcionalmente, fica permitido o envio de pedidos de esclarecimentos, prazos de recursos, 

impugnações e demais documentações referentes a licitação em curso por meio eletrônico, através do 

e-mail copel.cmcba@gmail.com. 

5.4. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os respectivos prazos 

legais. 

 

6 FORMA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

6.1. Os elementos que compõem a PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇÃO devidamente ordenados, 

serão apresentados em 02 (dois) invólucros distintos e lacrados, os quais deverão conter na parte frontal: 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONIA MÓVEL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATÉ 65 (SESSENTA E CINCO) LINHAS 

HABILITADAS COM APARELHOS TELEFÔNICOS EM REGIME DE COMODATO E COM 

PACOTE DE DADOS ILIMITADO, 30 (TRINTA) CHIPS COM PLANOS DE DADOS 4G PARA 

ACESSO À INTERNET COM PACOTE DE DADOS ILIMITADO E 35 (TRINTA E CINCO) LINHAS 

(CHIPS SEM OS APARELHOS), COM COBERTURA MÍNIMA NO MUNICÍPIO DE SALVADOR E 

REGIÃO METROPOLITANA (RMS), DEVENDO O SERVIÇO OFERECER AS FACILIDADES DO 

ROAMING NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMAÇARI. 

NOME E ENDEREÇO DO LICITANTE: 

IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES: 

- ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL 

- ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO 

 

7 PROPOSTA COMERCIAL 

7.1. A Proposta Comercial, formulada conforme modelo constante no anexo IV deste Edital, e os 

documentos que a instruírem quando for o caso, será apresentada obedecendo aos seguintes requisitos: 

7.1.1. Em uma via, impressa preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante (exceto documentos 

emitidos por terceiros que sejam a ela anexados, quando couber), rubricada em todas as suas páginas e 

assinada na última, sob carimbo, pelo representante legal, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou 

entrelinhas, redigida em língua portuguesa, salvo expressões técnicas de uso corrente em outra língua. 

7.1.2. Preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa decimal; 

7.1.3. Preço unitário e total, em algarismos, de cada um dos itens cotados, e global do lote, em algarismos e 

por extenso, prevalecendo o primeiro caso haja divergência entre o valor unitário e o total e, entre os 

expressos em algarismos e por extenso, considerado este último; 

7.1.4. Conter declaração que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos dos 

equipamentos, diárias, seguro, pessoal alocado, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-

se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato; 

7.1.5. Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer outra condição que induza o 

julgamento a ter mais de um resultado; 
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7.1.6. Validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. 

7.2. A Proposta Comercial deverá necessariamente conter declaração de atendimento de prazo de entrega 

máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de assinatura do contrato. 

7.3. A Proposta de Preço deverá ainda conter o nome ou razão social do proponente, o endereço completo, 

os números de telefone e fax e o endereço eletrônico (e-mail), se houver, para contato. 

7.4. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou omitidos da 

Proposta de Preço serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de 

acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o objeto ser fornecido à Câmara Municipal de Camaçari sem 

quaisquer ônus adicionais. 

7.5. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições deste Edital, 

sujeitando o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 

7.6. As propostas comerciais serão abertas pelo Pregoeiro, em ato público, no dia, horário e local 

estabelecidos no preâmbulo deste Edital. 

7.7. Abertos os envelopes contendo as propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio rubricarão todas as 

folhas e demais documentos que integram as propostas comerciais apresentadas pelos licitantes. 

7.8. A aceitação da proposta será feita por MENOR PREÇO. 

7.9. Serão desclassificadas as propostas que: 

7.9.1. não atendam às exigências do edital e seus anexos; 

7.9.2. contiverem emendas, borrões ou rasuras; 

7.9.3. apresentem cotação de opção de produto / material (proposta alternativa); 

 

8 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 

8.1. O processo de julgamento das propostas será efetuado pelo MENOR PREÇO. 

8.2. Serão classificados pelo Pregoeiro o licitante que apresentar proposta com menor preço e os demais 

licitantes que apresentarem propostas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela de menor preço. 

8.3. Caso não seja verificado, no mínimo, 3 (três) propostas escritas nas condições do item 8.2, serão 

classificadas as melhores propostas, até o número máximo de 3 (três). 

8.4. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão 

ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

8.5. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar 

lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente 

de valor. 

8.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do 

licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de 

ordenação das propostas. 

8.7. Caso não sejam apresentados lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço e o valor estimado para a contratação. 

8.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor. 

8.9. Para fins de julgamento das propostas, O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio levarão em conta o critério 

de menor valor ofertado, considerando inalterável na fase de lances o valor definido para o item 3 

(despesas), entendendo como o menor valor oferecido no lote apresentado o que disciplina os termos do 

inciso X do art. 4º da Lei Federal nº. 10.520/2002.  

8.10. Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, o licitante será desclassificado e o Pregoeiro 

examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta válida. 

8.11. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, sejam omissas ou 

apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou ainda preços manifestamente 

inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de 

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 

coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. 
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8.12. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro convocará todos os 

licitantes para, no prazo de 3 (três) dias úteis, apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua 

desclassificação. 

8.13. No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas, adotar-se-ão os critérios definidos no § 2º, 

do art. 45, da Lei Federal nº 8.666/93. 

8.14. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 

8.15. Nas situações previstas nos itens 8.8 e 8.10, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante 

para que seja obtido preço melhor. 

 

9 DA HABILITAÇÃO 

9.1. No Envelope nº 02 (HABILITAÇÃO) deverão constar os documentos exigidos para habilitação, 

apresentados em 1 (uma) via, com todas as páginas rubricadas pelo representante legal e encabeçadas, 

necessariamente, por índice, no qual constem as respectivas páginas nas quais se encontram, conforme 

listagem abaixo: 

 

9.1.1. quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

9.1.1.1. cédula de identidade; 

9.1.1.2. registro comercial no caso de empresa individual; 

9.1.1.3. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores.  

9.1.1.4. inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

9.1.1.5. Decreto de autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresas ou sociedades 

estrangeiras em funcionamento no País; 

 

9.1.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

9.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

9.1.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.1.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), inclusive quanto 

a Contribuições Previdenciárias e de Terceiros (INSS); 

9.1.2.4. Prova de regularidade relativa à Fazenda Pública Estadual e Municipal da sede da licitante; 

9.1.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, através de apresentação do 

Certificado de Regularidade do FGTS/CRF; 

9.1.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho. 

 

9.1.3. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

9.1.3.1 Comprovação através da apresentação de atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 

direito publico ou privado, de que atua no ramo de atividade de prestação dos serviços objeto desta licitação 

e de que cumpriu, ou vem cumprindo, integralmente e de modo satisfatório contrato(s) anteriormente 

mantido(s) com o(s) emitente(s) do(s) atestado(s); 

9.1.3.2 Extrato do Contrato de Concessão/Permissão ou Extrato do Termo de Autorização para a prestação 

de Serviço de Telefonia Móvel outorgado pela ANATEL ou documento equivalente; 

 

9.1.4. quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
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9.1.4.1. Certidão negativa de falência e concordata e recuperação judicial expedida pelo distribuidor judicial 

da sede do licitante, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura da 

Licitação. 

 

9.1.5. quanto ao CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 

9.1.5.1. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

de 1988 (Lei nº 9.854/99 e Decreto nº 4.358/02). 

9.2. Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em original ou cópias 

autenticadas por tabelião ou por servidor da Câmara Municipal de Camaçari. 

9.2.1. Para que documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor da Câmara, necessária será a 

apresentação dos originais e cópias. 

9.2.2. As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da Internet, NÃO necessitarão 

estar autenticadas, tendo em vista que todos eles condicionam a sua validade à verificação de autenticidade 

nos respectivos sites, ficando os licitantes advertidos que, no caso de apresentação de documentos 

falsificados, a Administração levará a situação ao conhecimento do Ministério Público, para que este órgão 

apure a responsabilidade do fato. 

9.3. Se o licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante 

declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 

9.4. Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de habilitação que não 

tiverem sido entregues na sessão própria, e a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação do 

licitante. 

9.5. Após a análise da documentação, os Membros da Equipe de Apoio e o Pregoeiro rubricarão todas as 

folhas e demais documentos que integram o dossiê apresentado. 

 

10 ADJUDICAÇÃO 

10.1. O objeto da presente licitação será adjudicado ao licitante que, atendendo a todas as condições 

expressas neste Edital de Pregão e seus anexos for declarado vencedor. 

 

11 AREA DE COBERTURA 

11.1. O serviço contratado deverá ter área de cobertura mínima nas seguintes localidades: Jauá, Guarajuba, 

Busca Vida, Arembepe, Jacuípe, Camaçari – Centro, Barra de Pojuca, Parafuso, Vila de Abrantes, Salvador 

e demais áreas da região metropolitana de Salvador onde não houver cobertura 4G podendo ser atendida 

com a cobertura 3G; uso em sistema de roaming em todo o território nacional e internacional até o limite de 

acordo mantido pela prestadora, quando necessário.  

 

12 OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

12.1. Constituem obrigações da contratada, e, sem prejuízo às especificações constantes nos anexos deste 

edital: 

12.2. Iniciar a prestação dos serviços de acordo com o prazo informado na proposta; 

12.3. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

12.4. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 

técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto do CONTRATANTE; 

12.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa execução dos serviços, inclusive com a implantação e 

configuração dos softwares e hardwares, se for o caso; 
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12.6. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e 

regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica; 

12.7. Implantar, adequadamente, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação 

correta e eficaz; 

12.8. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem; 

12.9. Comunicar ao departamento de TI da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

12.10. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

12.11. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas dependências do 

CONTRATANTE; 

12.12. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução 

dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 

12.13. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do 

contrato; 

12.14. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

12.15. Aceitar, durante a vigência do Contrato, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, 

durante a sua vigência conforme artigo 65 da lei 8.666/93; 

12.16. Manter seu endereço de correspondência e telefones atualizados durante toda a vigência do contrato; 

12.17. Prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, sem interrupção, seja por motivos 

de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e outros análogos, obedecidas as disposições 

da legislação trabalhista vigente; 

12.18. Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, 

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

12.19. Tratar como “confidenciais” quaisquer informações, dados, processos, fórmulas ou códigos a que 

tenha acesso para execução do objeto, utilizando-os apenas para as finalidades previstas no CONTRATO, 

não podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a terceiros. A obrigação assumida por força desta condição 

permanecerá válida durante o período de vigência contratual e nos doze meses subsequentes ao seu término, 

e o seu descumprimento implicará em sanções administrativas e judiciais contra a CONTRATADA, 

previstas no CONTRATO e, cumulativamente, na legislação pertinente; 

12.20. Apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido no 

CONTRATO; 

12.21. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos necessários; 

12.22. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou dos documentos exigidos como condição para 

pagamento, por parte da Contratada, importará prorrogação automática do prazo dos procedimentos de 

liquidação e pagamento da fatura. 

12.23. Assinar instrumento contratual no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da 

comunicação oficial da Administração convocando para esse fim. 

12.24. Por ocasião da assinatura do instrumento contratual e da realização do pagamento da Nota 

Fiscal/Fatura, a Contratada deverá estar em situação regular junto à Previdência Social, ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço e à Fazenda Nacional. 

12.25. É vedada a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da 

Administração da Câmara. 

12.26. A Contratada deverá observar rigorosamente todas as condições previstas neste Termo de Referência 

e em outras obrigações previstas no contrato, inclusive, comunicar ao Contratante, por escrito, qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários. 
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12.27. Relatar, mensalmente, de forma clara e detalhada, os serviços utilizados no ciclo com variação média 

de 30 (trinta) dias, discriminando-os em chamadas locais para terminais fixos e terminais móveis, chamadas 

de longa distância nacional e internacional, para terminais fixos e terminais móveis, chamadas “a cobrar” e 

outros serviços por meio de notas fiscais / faturas impressas e em formato eletrônico, utilizando  padrões 

conhecidos e abertos de formatação e transmissão de dados ou estabelecendo em comum acordo os detalhes 

do conteúdo e da transmissão das faturas em formato eletrônico.  

12.28. A Contratada deverá também fornecer suporte técnico gratuito, em horário comercial, para viabilizar 

o recebimento, interpretação e tratamento dos dados da fatura em formato eletrônico pela 

CONTRATANTE. 

12.29. Fornecer os aparelhos em regime de comodato.  

12.30. Reparar ou substituir, em até 10 (dez) dias úteis, qualquer aparelho que apresentar defeito, exceto 

quando o defeito for ocasionado por mau uso de equipamento, desde que devidamente comprovado pelas 

partes.  

 

13 INSTRUMENTO CONTRATUAL 

13.1 Depois de homologada a licitação, a Contratante convocará o adjudicatário para assinar o Contrato, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação. Este prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo proponente vencedor durante o seu 

transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo órgão comprador. 

13.2 Havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no prazo mencionado no item 

anterior é facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para assinar o Contrato ou revogar a licitação. Contudo, antes de tal convocação, deverão ser examinados 

os seus documentos habilitatórios, que deverão atender as exigências editalícias. 

13.3 No ato da contratação, o proponente vencedor deverá apresentar documento que comprove sua 

representação legal. 

13.3.1 No caso do sócio deverá ter poderes de administração, apresentando o contrato social, as 

alterações posteriores e documento oficial de identificação. 

13.3.2 No caso de procurador, deverá apresentar procuração devidamente reconhecida em cartório, 

com poderes para assinar contrato e retirar Nota e Empenho, em nome da empresa e documento oficial de 

identificação. 

13.4 O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo V deste Edital. 

13.5  A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro 

do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões, do percentual estipulado por Lei sobre o 

valor inicial atualizado da contratação, ou a supressão resultante de acordo celebrado entre as partes, na 

forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

13.6 Durante o período de 12 (doze) meses os preços propostos serão considerados fixos e irreajustáveis, 

na forma da Lei. 

13.6.1 Havendo prorrogação no prazo contratual, após 12 (doze) meses da apresentação da proposta, 

poderá haver reajustamento de preço, ficando definido do IGPM – Índice Geral de Preços do Mercado, 

como índice de preço básico a ser utilizado nos cálculos de reajustamento, ou outro na forma da Lei, 

incluindo todas as despesas tais como: as correspondentes à mão-de-obra, aquisição e transportes de 

materiais, máquinas e equipamentos, tributos, emolumentos, seguros, inclusive contra acidentes de 

trabalho, encargos sociais e trabalhistas de qualquer natureza. 

 

14 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 

14.1. Sem prejuízos da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei nº 8.666/93, com as 

cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 

sujeitará a contratada à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, 

obedecidos os seguintes limites máximos: 
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I – 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, ou 

ainda na hipótese de negar-se a CONTRATADA a efetuar o reforço da caução se houver, dentro de 10 (dez) 

dias contados da data da sua convocação; 

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor parte da parcela 

obrigacional; 

III- 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parcela obrigacional não realizada, por cada dia 

subsequente ao trigésimo. 

§1º A multa a que se refere este item não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato e 

aplique as demais sanções previstas na lei. 

§2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contrato faltoso, 

sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada - quando exigida, além da perda desta, a 

CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Caso não tenha sido exigida 

garantia, à administração se reserva o direito de descontar diretamente o pagamento devido à 

CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta; 

§3º As multas previstas neste item não têm compensatório e o seu pagamento não eximirá a 

CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

14.2 Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que: 

I - Cometer fraude fiscal; 

II - Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato; 

III - Apresentar documento falso; 

IV - Fizer declaração falsa; 

V - Comportar-se de modo inidôneo; 

VI - Deixar de entregar a documentação exigida no certame. 

§1º Para os fins da Subcondição do 14.2, V, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 337-

F, 337-H, 337-I, 337-J, 337-K e 337-M do Código Penal. 

 

15 RECURSOS 

15.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante deverá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, 

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contrarrazões em igual número de dias, 

que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediatas dos autos. 

15.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e 

a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 

15.3. A apresentação escrita do recurso deverá ser protocolada junto à Comissão Permanente de Licitação, 

no horário de funcionamento normal da repartição (segunda a quinta-feira, das 08:00 às 12:00h e 14:00 às 

17:00h, e sexta-feira, das 08:00 às 12:00h), não sendo aceitos, em nenhuma hipótese, aqueles encaminhados 

via fax ou por meio eletrônico. 

15.4.  O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

16 DO TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICRO-EMPRESAS E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLENTAR N.º 123/06) 

16.1. Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), devidamente 

identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar n.º 123/06, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição.  
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16.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de Licitação, para a 

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

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

16.1.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 16.1.1, implicará na inabilitação do 

licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 

no 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, efetivamente 

habilitados, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

16.2. Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como critério de desempate, 

preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.    

16.2.1. 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. 

16.3. Para efeito do disposto no item 16.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 

licitado;  

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a”, 

serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese do item 16.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que 

se encontrem no intervalo estabelecido no item 16.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

16.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 16.3, o objeto licitado será adjudicado em 

favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

16.5. O disposto nos itens 16.2 e 16.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

16.6. Independente do disposto nos itens 16.2 e 16.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais 

bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após 

o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

 

17 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e será anulada por ilegalidade de ofício ou 

mediante provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

17.2. Ocorrendo anulação ou revogação desta licitação, a Câmara Municipal de Camaçari providenciará a 

publicação no Diário Oficial da Câmara Municipal de Camaçari, contando-se a partir do primeiro dia útil 

subsequente o prazo para a solicitação de reconsideração. 

17.3. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não haja comprometimento do interesse público, a finalidade e a segurança 

do contrato a ser firmado. 

17.4. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões meramente 

formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

17.5. Serão lavradas atas dos trabalhos desenvolvidos em ato público de abertura dos envelopes, as quais 

serão assinadas pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e representantes credenciados presentes. 

17.6. Os quantitativos poderão ainda ser alterados, observando-se os limites previstos no § 1º do art. 65 da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

17.7. É facultado ao licitante formular protestos, consignando-os nas atas dos trabalhos, para prevenir 

responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para simplesmente manifestar 

qualquer intenção de modo formal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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17.8. O Pregoeiro e/ou o Presidente da Câmara, na forma do disposto no § 3º do art. 43, da Lei Federal nº 

8.666/93, se reserva ao direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo licitatório. 

17.9. A licitação não implica proposta de contrato por parte da Câmara Municipal de Camaçari.  

17.10. A qualquer momento, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização 

ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso a Câmara Municipal de Camaçari tiver 

conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta 

licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 

17.11. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer 

documentos relativos a esta licitação. 

17.12. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio. 

17.13. Quaisquer dúvidas quanto à interpretação do presente Edital e seus Anexos poderão ser dirimidas 

pelo Pregoeiro, conforme prazo estabelecido no subitem 5.3 deste Edital, e encaminhadas à Comissão 

Permanente de Licitação, cujo telefone para contato é o de nº (71) 3621- 6135 ou 6136.  

17.14. As dúvidas serão respondidas por escrito mediante correspondência encaminhada a todos os 

interessados.  

17.15. Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação Técnica, poderá a mesma solicitar 

um parecer técnico de profissional qualificado. 

17.16. Acompanham este Edital os seguintes Anexos: 

17.16.1. Anexo I - Termo de Referência; 

17.16.2. Anexo II – Modelo de Credencial; 

17.16.3. Anexo III - Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação; 

17.16.4. Anexo IV – Modelo de Apresentação de Proposta e Planilha de Preços; 

17.16.5. Anexo V – Minuta de Contrato; 

17.16.6. Anexo VI - Modelo de Declaração para Tratamento Diferenciado; 

17.16.7. Anexo VII – Modelo de Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor. 

 

Camaçari, 08 de fevereiro de 2022. 

 

 

Gilberto Santos Moreira 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 005/2022 

 

1. OBJETO  

1.1 Contratação de empresa especializada em prestação do serviço de telefonia móvel, com 

disponibilização de até 65 (sessenta e cinco) linhas habilitadas com aparelhos telefônicos em regime de 

comodato e com pacote de dados ilimitado, 30 (trinta) chips com planos de dados 4G para acesso à Internet 

com pacote de dados ilimitado e 35 (trinta e cinco) linhas (chips sem os aparelhos), com cobertura mínima 

no município de Salvador e Região Metropolitana (RMS), devendo o serviço oferecer as facilidades do 

roaming nacional, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Camaçari. 

 

2. JUSTIFICATIVA  

2.1 A Câmara Municipal de Camaçari tem como uma de suas metas maximizar a eficiência de seus 

serviços por meio da redução de custos e tempos envolvidos na realização de suas atividades, ao tempo que 

busca o aumento de sua eficácia através da melhora constante e contínua, necessitando de instrumentos de 

comunicação eficiente e modernos capazes de atender as suas demandas com a qualidade, segurança e 

disponibilidade necessárias.  

 

3. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

3.1 A licitante vencedora deverá disponibilizar para a Câmara Municipal de Camaçari 65 (sessenta e cinco) 

estações móveis em regime de comodato.  

3.2 Do universo das 100 (cem) linhas móveis ora licitadas, o custo das chamadas originadas e terminadas 

das 100 (cem) linhas móveis deverá ser zero em se tratando de ligações efetuadas entre si, dentro da área 

de registro, isto é, a Região Metropolitana e a Cidade de Salvador.  

  

4. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS  

4.1 Haverá controle de limites variáveis para as 100 (cem) linhas, distribuídos em valores a critério da 

contratante.  

4.2 Os adicionais de deslocamento AD1 de Origem ou Recebida e DSL1 – Deslocamento, dentro do 

Estado da Bahia, deverão ser gratuitos.  

4.3 Não deverá ser cobrada nenhuma taxa de habilitação dos serviços.  

4.4 A Proponente vencedora deverá fornecer sem ônus os seguintes serviços: 

 Caixa de Mensagem;  

 Chamada em Espera;  

 Identificador de Chamada;  

 Siga-me  

 Fatura única para pagamento; 

 Fatura Individual de conta detalhada;  

 Acesso a 2a. Via de Conta via Internet.  

  

5. ÁREA DE COBERTURA  

5.1 O serviço contratado deverá ter área de cobertura mínima nas seguintes localidades: Jauá, Guarajuba, 

Busca Vida, Arembepe, Jacuípe, Camaçari – Centro, Barra de Pojuca, Parafuso, Vila de Abrantes, 

Salvador e demais áreas da região metropolitana de Salvador onde não houver cobertura 4G podendo ser 

atendida com a cobertura 3G; uso em sistema de roaming em todo o território nacional e internacional até o 

limite de acordo mantido pela prestadora, quando necessário.  

.  

6. PRAZO DE ENTREGA DOS APARELHOS  

6.1 Os equipamentos deverão ser entregues em até 45 dias após a assinatura do contrato.  
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6.2 Cada aparelho deverá estar acompanhado do kit fornecido pela fabricante.  

  

7. LOCAL PARA ENTREGA DOS APARELHOS:  

7.1 Os equipamentos deverão ser entregues na Coordenação de Informática da Câmara Municipal de 

Camaçari.  

 

8. SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS APARELHOS.  

8.1 Os aparelhos deverão ser substituídos a cada renovação do contrato, ou seja, a cada 12 (doze) meses.  

8.2 Havendo troca de aparelhos por conveniência de qualquer uma das partes, os mesmos deverão ter sua 

garantia estabelecida em 12 meses a partir da troca.  

 

9. DOCUMENTOS DIVERSOS  

9.1 indicação da marca e do modelo dos aparelhos que serão disponibilizados em regime de comodato, em 

conformidade com as características contidas no Anexo I deste Edital;  

9.2 Documentação oficial do fabricante que comprove o atendimento das especificações técnicas dos 

aparelhos ofertados;  

9.2.1 Considera-se documentação oficial do fabricante: 

a) Catálogo, folder, certificado ou manual elaborado pela fabricante em português; ou  

b) Documento extraído de consulta realizada pela Internet na página oficial do fabricante, devendo, nesse 

caso, ser indicado o endereço eletrônico do fabricante com menção à página de que consta a informação 

apresentada;  

 

10. PLANILHAS  

  

10.1 – PLANILHA DE DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL  

Tarifa de assinatura mensal para 100 (cem) linhas.  

Serviço de ligação custo zero na área de registro (Salvador e região metropolitana) entre 100 

(cem) linhas disponibilizadas para a Câmara Municipal de Camaçari.  

  

10.2 – PLANILHA DE CONSUMO  

  

Planilha 10.2.1 – LOTE ÚNICO  

Item 01  Descrição Aparelhos (NIII) 

Disponibilização de 30 (Trinta) aparelhos, formato Smartphone, em regime de 

comodato, habilitados, com as seguintes especificações mínimas: 

 Tela: 6,1 polegadas com tecnologia IPS Retina e resolução HD+ (828 x 

1792 pixels) 

 Memória RAM: 4 GB 

 Armazenamento interno: 128 GB 

 Câmeras traseiras: 12 MP (f/1.8) com estabilização óptica + 12 MP 

(f/2.4) ultra-wide 
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 Câmera frontal: 12 MP (f/2.2) + SL 3D 

 Filma em: 4K a 60 FPs 

 Bateria: 3.110 mAh 

 Reconhecimento facial: Sim, com o Face ID 

 GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 4.2 

Item 02  Descrição Aparelhos (NII) 

 Disponibilização de 35 (Trinta e cinco) aparelhos, formato Smartphone, em 

regime de comodato, habilitados, com as seguintes especificações mínimas: 

 

• Tamanho da tela: 6,1 polegadas 

• Resolução da tela: HD+ (1600 x 720 pixels) 

• Painel da tela: LCD 

• Câmera principal: quádrupla, 48, 5, 2 e 2 MP 

• Câmera frontal (selfie): 8 MP 

• Processador: Helio P35 (octa-core de até 2,3 GHz) 

• Memória RAM: 4 GB 

• Armazenamento (memória interna): 64 GB 

• Cartão de memória: sim, microSD de até 1 TB 

• Capacidade da bateria: 5.000 mAh 

• SMS; MMS; Bluetooth 4.0; Conexão USB; Wi-Fi 802.11 b/g/n  

Item 03  
Descrição  

Disponibilização de 30 chips (trinta) LINHAS APENAS PARA TRAFEGO DE 

DADOS (SEM OS APARELHOS com pacote de dados de no mínimo 20 GB 

com velocidade Nominal de 1024 Kbps ilimitado). 

Item 04  
Descrição  

Disponibilização de 35 (Trinta e Cinco) LINHAS (Chips SEM OS 

APARELHOS) habilitadas. 

 

Planilha 10.2.2 – LOTE ÚNICO Descrição dos Serviços dos Itens 01 e 02  

DESCRIÇÃO  

QTE.  ESTIMADA  

(MINUTOS/EVENTOS)  

Assinatura mensal das linhas.  65 

Serviço de gestão/controle de consumo (linhas).  65  

Serviço de ligação custo zero na área de registro entre as linhas 

disponibilizadas para a Câmara Municipal de Camaçari.  

 65  

Ligação VC1 M/F  Ilimitado  

Ligação VC1 M/M mesma operadora  Ilimitado 

Ligação VC1 M/M outras operadoras  Ilimitado 

Serviço de internet para aparelhos NIII Mínimo 40Gb 
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Serviço de internet para aparelhos NII Mínimo 20Gb 

Ligação VC2 M/F  Ilimitado 

Ligação VC2 M/M mesma operadora  Ilimitado 

Ligação VC1 M/M outras operadoras  Ilimitado 

Acesso à caixa mensagem de voz  Mínimo 500  

Envio de mensagem de texto SMS mesma operadora  Ilimitado 

Envio de mensagem de texto SMS outras operadoras  Ilimitado 

 

LEGENDA:  

Serviço de gestão/controle de consumo (linhas) = Valor cobrado pelo serviço de gestão on-line das linhas, 

com software web que permita o gerenciamento de todas as linhas contratadas, possibilitando o bloqueio, 

desbloqueio, inclusão e alteração de créditos para ligações, entre outros.  VC1 (M/F) = Chamadas 

originadas e terminadas na área de registro do assinante, destinada a assinantes do serviço de telefonia fixa.  

VC1 (M/M) mesma operadora = Chamadas originadas e terminadas na área de registro do assinante, entre 

assinantes do SMP da mesma operadora.  

VC1 (M/M) outra operadora = Chamadas terminadas entre assinantes de operadoras de SMP diferentes.  

VC2 (M/M) mesma operadora = Chamadas originadas e terminadas fora da área de registro do assinante, 

entre assinantes de operadoras SMP.  

VC2 (M/F) = Chamadas originadas e terminadas fora da área de registro do assinante, destinada a 

assinantes do serviço de telefonia fixa.  

VC2 (M/M) outra operadora = Chamadas originadas e terminadas fora da área de registro do assinante, 

entre assinantes de operadoras de SMP diferentes.  

Acesso à caixa postal de voz = Acesso a caixa postal de voz a partir do terminal contratado na área de 

registro dos mesmos.  

Envio de mensagens SMS mesma operadora = Mensagem de texto SMS enviada entre assinantes SMP da 

mesma operadora.  

Envio de mensagens SMS outra operadora = Mensagem de texto SMS enviada entre assinantes de SMP 

diferentes.  

Serviço de internet para aparelhos NIII – Mínimo de 40Gb - Acesso à Internet 4G/3G com trafego 

ilimitado no celular(Na tecnologia 4g, deverá permitir trafego de no mínimo de 5 gigabytes com taxa de 

download de até 1Mbps, 100Kbps para upload, e trafego ilimitado na tecnologia 3G(com velocidade 

reduzida), ressalvadas as hipóteses de variações causadas em razão do relevo, as situações climáticas, 

presença de água, lagos, oceano, a densidade urbana, a densidade rural, a propagação das ondas durante o 

dia ou durante a noite, o número de usuários logados a uma mesma antena e o fluxo de uso de rede, dentre 

outros fatores alheios a vontade da prestadora de serviços. 

  

Planilha 10.2.3 – LOTE ÚNICO Descrição dos Serviços do Item 03  

DESCRIÇÃO  

QTE.  ESTIMADA  

(MINUTOS/EVENTOS)  

Chips SEM OS APARELHOS com Serviço de internet – 

mínimo 20Gb dados com velocidade Nominal de 1024 Kbps 

ilimitado  

30 

  

Serviço de internet – Mínimo 20Gb dados - Acesso à Internet 4G/3G com trafego ilimitado no celular(Na 

tecnologia 4g, deverá permitir trafego de no mínimo de 5 gigabytes com taxa de download de até 1Mbps, 

100Kbps para upload, e trafego ilimitado na tecnologia 3G(com velocidade reduzida), ressalvadas as 
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hipóteses de variações causadas em razão do relevo, as situações climáticas, presença de água, lagos, 

oceano, a densidade urbana, a densidade rural, a propagação das ondas durante o dia ou durante a noite, o 

número de usuários logados a uma mesma antena e o fluxo de uso de rede, dentre outros fatores alheios a 

vontade da prestadora de serviços. 

 

Planilha 10.2.4 – LOTE ÚNICO Descrição dos Serviços do Item 04 

DESCRIÇÃO  QTE. ESTIMADA   

Assinatura mensal das linhas  35 

Serviço de ligação custo zero na área de registro entre as linhas 

disponibilizadas para a Câmara Municipal de Camaçari. 

35 

 

Serviço de gestão/controle de consumo das linhas  35 

  

11. DEFINIÇÕES  

11.1 Para os efeitos deste Termo de Referência são adotadas as seguintes definições:  

SERVIÇOS MOVEL PESSOAL (SMP) – é o serviço de telecomunicações móvel terrestre de interesse 

coletivo que possibilita a comunicação entre estações Móveis para outras estações, caracterizado por 

possibilitar a comunicação entre estações de uma mesma Área de Registro do SMP.  

PERFIL DE TRÁFEGO – quantitativo médio mensal em chamadas e minutos, de ligações telefônicas 

ocorridas, em função de determinados dias horários, período de tempo, tipo de chamada e localidades ou 

áreas de numeração de origem e destino;  

PLANO BÀSICO DE SERVIÇOS - plano de serviços de oferta obrigatória e não discriminatória a todos 

os usuários dos serviços de telefonia, registrado na ANATEL;  

PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS – plano opcional ao plano básico de serviços, homologado 

pela ANATEL, sendo a estrutura de preços definida pela prestadora, visando a melhor adequação da 

prestação do serviço para o atendimento ás necessidades da Contratada;   

PORTABILIDADE DO CÓDIGO DE ACESSO – facilidade de rede que possibilita ao assinante de 

serviços de telecomunicações manter o Código de acesso a ele designado, independente de prestadora de 

serviços de telecomunicação ou área de prestação de serviços;  

CÓDIGO DE ACESSO – (número de telefone) – conjunto de caracteres numéricos ou alfanuméricos 

estabelecido em plano de Numeração, que permite a identificação de assinante, de uso público ou serviços a 

ele vinculado;   

OPERADORA - pessoa jurídica com outorga ou autorização para prestar serviço móvel a nível local, 

nacional ou internacional;  

USUÁRIO - servidor pertencente aos quadros da Câmara Municipal de Camaçari;  

COMODATO - empréstimo gratuito de aparelho telefônico móvel, neste caso especifico;  

 

12. TERMINAIS MÓVEIS  

12.1 Os terminais móveis correspondem a linhas individuais utilizando a tecnologia de comunicação celular 

ou similar.  

12.2 O serviço a ser contratado para a rede de voz móvel será o Serviço Móvel Pessoal – SMP. SMP é o 

serviço de telecomunicações móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita a comunicação entre 

Estações Móveis e de Estações Móveis para outras estações, observado o disposto no Regulamento do 

serviço.   

12.3 Está prevista a contratação de 65 (sessenta e cinco) terminais com fornecimento de aparelhos em 

regime de comodato.   
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12.4 Todas as chamadas intra-grupo dentro de uma mesma área de registro não serão tarifadas. Entende-se 

como área de Registro – AR: área geográfica contínua, definida pela Anatel, onde é prestado o SMP, tendo 

o mesmo limite geográfico de uma Área de Tarifação, onde a Estação Móvel do SMP é registrada.  

  

13. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DOS APARELHOS  

13.1 Deverão ser ofertados DOIS modelos, um avançado (Smartpnone), um intermediário (Smartphone) 

com características abaixo:  

  

AVANÇADO:  

 

Disponibilização de 30 (Trinta) aparelhos, formato Smartphone, em regime de comodato, habilitados, com 

as seguintes especificações mínimas: 

 Tela: 6,1 polegadas com tecnologia IPS Retina e resolução HD+ (828 x 1792 pixels) 

 Memória RAM: 4 GB 

 Armazenamento interno: 128 GB 

 Câmeras traseiras: 12 MP (f/1.8) com estabilização óptica + 12 MP (f/2.4) ultra-wide 

 Câmera frontal: 12 MP (f/2.2) + SL 3D 

 Filma em: 4K a 60 FPs 

 Bateria: 3.110 mAh 

 Reconhecimento facial: Sim, com o Face ID 

 GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 4.2 

 

INTERMEDIÁRIO:  

 

Disponibilização de 35 (Trinta e cinco) aparelhos, formato Smartphone, em regime de comodato, 

habilitados, com as seguintes especificações mínimas: 

 Tamanho da tela: 6,1 polegadas 

 Resolução da tela: HD+ (1600 x 720 pixels) 

 Painel da tela: LCD 

 Câmera principal: quádrupla, 48, 5, 2 e 2 MP 

 Câmera frontal (selfie): 8 MP 

 Processador: Helio P35 (octa-core de até 2,3 GHz) 

 Memória RAM: 4 GB 

 Armazenamento (memória interna): 64 GB 

 Cartão de memória: sim, microSD de até 1 TB 
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 Capacidade da bateria: 5.000 mAh 

 SMS; MMS; Bluetooth 4.0; Conexão USB; Wi-Fi 802.11 b/g/n  

 

CHIPS  

 

Disponibilização de 30 (trinta) LINHAS APENAS PARA TRAFEGO DE DADOS (Chips SEM OS 

APARELHOS com pacotes de dados de no mínimo 20GB com velocidade Nominal de 1024 kbps).  

 

O serviço de acesso à internet deverá compreender a tecnologia 4G, mensais com velocidade nominal de 

1024 kbps, por CHIP em um plano ilimitado.  

  

Disponibilização de 35 (Trinta e cinco) LINHAS (Chips SEM OS APARELHOS), habilitadas, com Serviço 

de gestão/controle de consumo das linhas e Serviço de ligação custo zero na área de registro entre as linhas 

disponibilizadas para a Câmara Municipal de Camaçari.  

 

14. ESTIMATIVA DE PREÇO / VALOR GLOBAL ESTIMADO:  

 

14.1 Para propiciar a avaliação do custo pela área requisitante, em atenção aos princípios da impessoalidade 

e da moralidade administrativa, em observância aos artigos 15, inciso V e 43, inciso IV da Lei nº 8.666/93, 

foi solicitado pesquisa de preços junto as 03 (três) grandes operadoras telefônicas em atuação na Bahia, 

tendo obtido o retorno positivo de apenas uma delas. 

 

14.2 Logo o setor requisitante foi em busca de contratos públicos similares para adequação e cálculo da 

média e estimativa do preço do valor global. 

 

14.3 Na estimativa do valor de referência, foram consideradas as médias dos valores globais apresentados 

pela proposta de 01 (uma) operadora telefônica e 02 (dois) contratos públicos similares ao objeto desta TR. 

Foram, portanto, descartados os valores considerados extremamente elevados para a presente proposição. 

 

Com base nesses parâmetros, estimou-se o valor global da licitação em R$ 322.880,00 (trezentos e 

vinte e dois mil e oitocentos e oitenta reais). 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

GLOBAL 

1 Contratação de empresa especializada 

em prestação do serviço de telefonia 

móvel, com disponibilização de até 65 

(sessenta e cinco) linhas habilitadas com 

aparelhos telefônicos em regime de 

comodato e com pacote de dados 

ilimitado, 30 (trinta) chips com planos de 

dados 4G para acesso à Internet com 

pacote de dados ilimitado e 35 (trinta e 

cinco) linhas (chips sem os aparelhos), 

com cobertura mínima no município de 

Salvador e Região Metropolitana (RMS), 

devendo o serviço oferecer as facilidades 

do roaming nacional, para atender as 

MÊS 12 R$ 26.906,67 R$ 322.880,00 
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necessidades da Câmara Municipal de 

Camaçari. 

 

15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste Contrato correrão à 

conta da seguinte programação: 

Órgão/Unidade - 01.01 – Câmara Municipal de Camaçari 

Atividade – 01.126.0001.2080 – Manutenção dos Serviços de Tecnologia da Informação 

Elemento de Despesa – 3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 

 

16. PRAZO DE VIGENCIA E EXECUÇÃO: 

16.1 O prazo do Contrato será de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93. 

 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

17.1 Iniciar a prestação dos serviços de acordo com o prazo informado na proposta; 

17.2 Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

17.3 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 

técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto do CONTRATANTE; 

17.4 Arcar com todos os ônus necessários à completa execução dos serviços, inclusive com a implantação e 

configuração dos softwares e hardwares, se for o caso; 

17.5 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e 

regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica; 

17.6 Implantar, adequadamente, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação 

correta e eficaz; 

17.7 Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem; 

17.8 Comunicar ao departamento de TI da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

17.9 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

17.10 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas dependências do 

CONTRATANTE; 

17.11 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução 

dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 

17.12 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do 

contrato; 

17.13 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

17.14 Aceitar, durante a vigência do Contrato, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, 

durante a sua vigência conforme artigo 65 da lei 8.666/93. 

17.15 Manter seu endereço de correspondência e telefones atualizados durante toda a vigência do contrato; 
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17.16 Prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, sem interrupção, seja por motivos 

de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e outros análogos, obedecidas as disposições 

da legislação trabalhista vigente; 

17.17 Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, 

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

17.18 Tratar como “confidenciais” quaisquer informações, dados, processos, fórmulas ou códigos a que 

tenha acesso para execução do objeto, utilizando-os apenas para as finalidades previstas no CONTRATO, 

não podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a terceiros. A obrigação assumida por força desta condição 

permanecerá válida durante o período de vigência contratual e nos doze meses subsequentes ao seu término, 

e o seu descumprimento implicará em sanções administrativas e judiciais contra a CONTRATADA, 

previstas no CONTRATO e, cumulativamente, na legislação pertinente; 

17.19 Apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido no CONTRATO; 

17.20 Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos necessários. 

17.21 Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência. 

17.22 Manter-se, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

trabalhistas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

17.23 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou dos documentos exigidos como  

condição para pagamento, por parte da Contratada, importará prorrogação automática do prazo dos 

procedimentos de liquidação e pagamento da fatura. 

17.24 Assinar instrumento contratual no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da 

comunicação oficial da Administração convocando para esse fim. 

17.25 Por ocasião da assinatura do instrumento contratual e da realização do pagamento da Nota 

Fiscal/Fatura, a Contratada deverá estar em situação regular junto à Previdência Social, ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço e à Fazenda Nacional. 

17.26 É vedada a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da 

Administração da Câmara. 

17.27 A Contratada deverá observar rigorosamente todas as condições previstas neste Termo de Referência 

e em outras obrigações previstas no contrato, inclusive, comunicar ao Contratante, por escrito, qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários. 

17.28 Relatar, mensalmente, de forma clara e detalhada, os serviços utilizados no ciclo com variação média 

de 30 (trinta) dias, discriminando-os em chamadas locais para terminais fixos e terminais móveis, 

chamadas de longa distância nacional e internacional, para terminais fixos e terminais móveis, chamadas 

“a cobrar” e outros serviços por meio de notas fiscais / faturas impressas e em formato eletrônico, 

utilizando  padrões conhecidos e abertos de formatação e transmissão de dados ou estabelecendo em 

comum acordo os detalhes do conteúdo e da transmissão das faturas em formato eletrônico.  

17.29 A Contratada deverá também fornecer suporte técnico gratuito, em horário comercial, para viabilizar 

o recebimento, interpretação e tratamento dos dados da fatura em formato eletrônico pela 

CONTRATANTE. 

17.30 Fornecer os aparelhos em regime de comodato.  

17.31 Reparar ou substituir, em até 10 (dez) dias úteis, qualquer aparelho que apresentar defeito, exceto 

quando o defeito for ocasionado por mau uso de equipamento, desde que devidamente comprovado pelas 

partes.  

 

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

18.1 Permitir o acesso dos funcionários da CONTRATADA, devidamente credenciados, às dependências 

das unidades da CONTRATANTE, aos dados e demais informações necessárias ao desempenho das 

atividades previstas no Termo de Referência e demais anexos, ressalvados os casos de matéria sigilosa. 

18.2 Cientificar a Contratada sobre as normas internas vigentes relativas à segurança, inclusive aquelas 

relacionadas ao controle de acesso de pessoas e veículos, bem assim sobre a Política de Segurança da 

Informação do Contratante. 
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18.3 Nomear um Gestor e/ou um Fiscal para executar a gerência e fiscalização do contrato a ser firmado, em 

conformidade com suas competências e demais disposições legais. 

18.4 Levar ao conhecimento da CONTRATADA, por escrito, qualquer fato extraordinário ou anormal que 

ocorrer na entrega do objeto desta proposição, bem como imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no objeto pactuado, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

18.5 Verificar e atestar faturas da CONTRATADA. 

18.6 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

18.7 Efetuar o pagamento devido pela entrega do objeto, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas 

as formalidades e exigências previstas no contrato. 

 

19. CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO 

19.1 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 a reajuste de preço. 

19.2 O pagamento será realizado, em até 10 (dez) dias úteis contados a partir da data de recebimento da 

Nota Fiscal expedida na forma da legislação em vigor, devidamente atestada pelo gestor do contrato, 

relativa à medição dos serviços efetivamente executados. 

19.3 A contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura correspondentes aos serviços realizados no mês, 

juntamente com as referidas requisições e todas as certidões exigidas na fase de habilitação na Coordenação 

Administrativa, para conferência e atesto. 

19.4 No curso do contrato os quantitativos considerados para o efeito de medição serão exclusivamente 

aqueles decorrentes dos serviços efetivamente realizados. 

19.5 Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação 

da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. 

Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação da Nota Fiscal/Fatura 

devidamente corrigida. 

19.6 A liberação do pagamento se dará após comprovação da regularidade fiscal ficando a contratada ciente 

de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada 

vencimento: 

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, no 

âmbito da RFB e da PGFN abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “d” do 

parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; 

b) Prova de regularidade com as Fazendas Estaduais e Municipais da sede da licitante. 

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação de 

Certificado de Regularidade de Situação/CRF. 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com prazo de validade de 180 (cento e oitenta dias), 

contados da data de sua emissão, de acordo com a Legislação federal “Lei nº 12.440, de 07 de julho de 

2011”. 

19.7 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 a reajustamento de preço. 

 

20. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1 A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da contratação é aquela 

prevista na Lei Federal n. 8.666/93. 

Flávio Joaquim dos Santos 

COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA 
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ANEXO II 

MODELO DE CREDENCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 005/2022 

 
 

 

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ) 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Ao 

Pregoeiro da Câmara Municipal de Camaçari 

Camaçari / BA 

 

 

Srº Pregoeiro, 

 

 

Pela presente, designamos o Sr.(a) _______________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº _____________________, expedida pelo(a) _______________, para nos representar no processo 

licitatório relativo ao Pregão nº ___________, podendo o mesmo formular lances verbais à proposta escrita 

apresentada, quando convocado, e, ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de recurso e apresentar 

impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim, praticar todos os atos inerentes à 

referida licitação. 

 

Atenciosamente,  

 

 

Identificação e assinatura do outorgante 

 

 

 

(Obs.: é necessário o reconhecimento da firma do outorgante). 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 005/2022 

 

 

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ) 

 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

 

Ao 

Pregoeiro da Câmara Municipal de Camaçari 

Camaçari / BA 

 

 

Srº. Pregoeiro, 

 

 

A ........................(Razão Social da empresa).................., CNPJ º.................., localizada à................................ 

DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão nº......................, promovida pela CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMAÇARI, e sob as penas da lei, de que atende a todas as exigências de 

HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 

 

Local de data, 

 

(Identificação e assinatura do responsável pela empresa) 
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ANEXO IV 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA E PLANILHA DE PREÇOS  

PREGÃO PRESENCIAL N°. 005/2022 

 

 

À 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

Rua do Contorno do Centro Cultura, s/n, Centro Administrativo, Camaçari - Bahia. 

 

Prezados Senhores,  

 

Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão nº 005/2022, estamos apresentando proposta para 

Contratação de empresa especializada em prestação do serviço de telefonia móvel, com disponibilização de 

até 65 (sessenta e cinco) linhas habilitadas com aparelhos telefônicos em regime de comodato e com pacote 

de dados ilimitado, 30 (trinta) chips com planos de dados 4G para acesso à Internet com pacote de dados 

ilimitado e 35 (trinta e cinco) linhas (chips sem os aparelhos), com cobertura mínima no município de 

Salvador e Região Metropolitana (RMS), devendo o serviço oferecer as facilidades do roaming nacional, 

para atender as necessidades da Câmara Municipal de Camaçari, objeto da licitação em referência, 

declarando expressamente, que: 

 

- recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da proposta; 

 

- acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, valor parcial e global 

do(s) item(ns), bem como total geral por extenso e diagrama de equipamentos; 

 

- concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e seus Anexos, 

comprometendo-nos a proceder a venda dos bens objeto desta licitação; 

 

- nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos dos serviços, seguro, taxas, 

impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo 

contratante para execução completa do contrato; 

 

- o portador desta carta Sr. ___________________________, R.G. ______________, está devidamente 

habilitado a prestar todas as informações e esclarecimentos requeridos sobre nossa proposta e autorizado a 

assumir, em nome desta empresa, os compromissos e obrigações relacionados com esta licitação; 

 

- a proposta terá prazo de validade de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua entrega; 

 

- observaremos o prazo de entrega do objeto conforme este Edital e seus anexos. 

 

Local e data 

 

_____________________________________________________ 

(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador) 

(Número de identidade do declarante) 
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01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:  

NOME DA EMPRESA:  

CNPJ/MF:  

ENDEREÇO:  

BAIRRO:                                        CIDADE/UF:                                   CEP: FONE: (    )                                                                    

FAX: (    )   

NOME PARA CONTATO:  

02 – DADOS BANCÁRIOS:  

  Conta n.º: _________________  

  Agencia n.º: _______________  

  Banco: ____________________  

03 – PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses.  

04 – LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: Sede da Câmara Municipal de Camaçari, prazo de 45 dias. 

05 – VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias 

06 – FORMA DE PAGAMENTO:  até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e 

devidamente atestado o recebimento do produto pelo setor competente do Contratante 

07 – PREÇOS: Os preços são os apresentados nas planilhas em anexo: 

 

PLANILHA 01 – LOTE ÚNICO  

Item 01  Descrição de Aparelhos (NIII) 

Disponibilização de 30 (Trinta) aparelhos, formato Smartphone, em regime de comodato, 
habilitados, com as seguintes especificações mínimas: 

• Tela: 6,1 polegadas com tecnologia IPS Retina e resolução HD+ (828 x 1792 

pixels) 

• Memória RAM: 4 GB 

• Armazenamento interno: 128 GB 

• Câmeras traseiras: 12 MP (f/1.8) com estabilização óptica + 12 MP (f/2.4) ultra-

wide 

• Câmera frontal: 12 MP (f/2.2) + SL 3D 

• Filma em: 4K a 60 FPs 

• Bateria: 3.110 mAh 

• Reconhecimento facial: Sim, com o Face ID 

• GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 4.2 

Especificar Marca/Modelo 

Item 02  Descrição de Aparelhos (NII)  
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Disponibilização de 35 (Trinta e cinco) aparelhos, formato Smartphone, em regime de 
comodato, habilitados, com as seguintes especificações mínimas: 
 

• Tamanho da tela: 6,1 polegadas 
• Resolução da tela: HD+ (1600 x 720 pixels) 
• Painel da tela: LCD 
• Câmera principal: quádrupla, 48, 5, 2 e 2 MP 
• Câmera frontal (selfie): 8 MP 
• Processador: Helio P35 (octa-core de até 2,3 GHz) 
• Memória RAM: 4 GB 
• Armazenamento (memória interna): 64 GB 
• Cartão de memória: sim, microSD de até 1 TB 
• Capacidade da bateria: 5.000 mAh 
• SMS; MMS; Bluetooth 4.0; Conexão USB; Wi-Fi 802.11 b/g/n 

Especificar a Marca/Modelo; 

Item 03  Descrição  

Disponibilização de 30 chips (trinta) LINHAS APENAS PARA TRAFEGO DE DADOS (SEM OS 

APARELHOS com pacote de dados de no mínimo 20 GB com velocidade Nominal de 1024 

Kbps ilimitado). 

Item 04  Descrição  

Disponibilização de 35 (Trinta e Cinco) LINHAS (Chips SEM OS APARELHOS) habilitadas. 

  

DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DOS ITENS 01 E 02 – PLANILHA 02  

ITEM  DISCRIMINAÇÃO  

QTE.  

ESTIMADA  

(MINUTOS/ 

EVENTOS)  

VALOR UNIT 

R$  

VALOR 

MENSAL R$  

1.   Assinatura mensal das linhas.  65     

2.   

Serviço de gestão/controle de consumo 

(linhas).  

65      

3.   

Serviço de ligação custo zero na área de 

registro entre as linhas disponibilizadas para a 

Câmara Municipal de Camaçari.  

 65      

4.   Ligação VC1 M/F  ILIMITADO     

5.   Ligação VC1 M/M mesma operadora  ILIMITADO     

6.   Ligação VC1 M/M outras operadoras  ILIMITADO     

7.   Serviço de internet para aparelhos NIII Mínimo 40Gb     

8. Serviço de internet para aparelhos NII Mínimo 20Gb   

   9. Ligação VC2 M/F  ILIMITADO   

10.   Ligação VC2 M/M mesma operadora  ILIMITADO     

11.   Ligação VC1 M/M outras operadoras  ILIMITADO     

     12.   Acesso à caixa mensagem de voz  Mínimo 500      

13.   Envio de mensagem de texto SMS mesma ILIMITADO     
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operadora  

14.   

Envio de mensagem de texto SMS outras 

operadoras  

ILIMITADO     

  
TOTAL PLANILHA 02 R$  

  

  

(VALOR GLOBAL = TOTAL PLANILHA 02) X 12 (DOZE) MESES  

  

DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS – PLANILHA 03  

ITEM  DISCRIMINAÇÃO  

QTE.  

ESTIMADA  

(MINUTOS/ 

EVENTOS)  

VALOR UNIT 

R$  

VALOR 

MENSAL R$  

1.   

Chips SEM OS APARELHOS com Serviço de 

internet – mínimo 20Gb dados com 

velocidade Nominal de 1024 Kbps ilimitado 

30     

  

TOTAL PLANILHA 03 R$  

  

  

(VALOR GLOBAL = TOTAL PLANILHA 03) X 12 (DOZE) MESES  

  

DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS – PLANILHA 04  

ITEM  DISCRIMINAÇÃO  

QTE.  

ESTIMADA  

(MINUTOS/ 

EVENTOS)  

VALOR UNIT 

R$  

VALOR 

MENSAL R$  

1.   Assinatura mensal das linhas  35     

2.   

Serviço de ligação custo zero na área de 

registro entre as linhas disponibilizadas para a 

Câmara Municipal de Camaçari. 

35 

 

    

3.   

Serviço de gestão/controle de consumo das 

linhas  

35     

  
TOTAL PLANILHA 04 R$  

  

  

(VALOR GLOBAL = TOTAL PLANILHA 04) X 12 (DOZE) MESES  

  

Declaro, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no 

ANEXO I - Termo de Referencia.  
Local e data.   
Nome do REPRESENTANTE:  

  

 

RG:  CPF:  

Assinatura do REPRESENTANTE:  
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ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 005/2022 

 

Pelo presente Contrato de Prestação de Serviços, regido pela Lei 

Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, que entre si celebram a 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o no 

13.393.780/0001-29 com sede à Rua do Contorno do Centro Cultural, 

s/nº, Centro Administrativo, Camaçari – Ba, CEP: 42.800-907, neste 

ato representada por seu Presidente o Sr.  ___________________, 

doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a 

_______________________, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob o no __.___.___/0001-__, estabelecida à 

Rua ____________, no ___, Edifício _______, ______, ______, no 

Município de _________, através de seu Sócio-Gerente, 

_________________, portador de cédula de identidade no 

______________ SSP/BA e CPF no ___.___.___-__, denominando-se 

a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA; decorrente da 

homologação da licitação na modalidade Pregão Presencial n°. 

005/2022, Processo Administrativo n°. 010/2022, regido pela Lei 

Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo 

Decreto Municipal nº 4071/2005, por este Edital, seus anexos e, 

subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, e 

às seguintes cláusulas contratuais abaixo descritas 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

O presente contrato tem como fundamento legal o processo de Licitação Pregão Presencial, tombado na 

Câmara Municipal de Camaçari sob o no 005/2022, oriundo do Processo Administrativo nº 010/2022, pelo 

qual foi escolhida a proposta apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições 

contidas na Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de empresa especializada em prestação do serviço de 

telefonia móvel, com disponibilização de até 65 (sessenta e cinco) linhas habilitadas com aparelhos 

telefônicos em regime de comodato e com pacote de dados ilimitado, 30 (trinta) chips com planos de dados 

4G para acesso à Internet com pacote de dados ilimitado e 35 (trinta e cinco) linhas (chips sem os 

aparelhos), com cobertura mínima no município de Salvador e Região Metropolitana (RMS), devendo o 

serviço oferecer as facilidades do roaming nacional, para atender as necessidades da Câmara Municipal de 

Camaçari, conforme características constantes do Anexo I - Termo de Referência, parte integrante e 

indissociável deste Edital. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS 

PARTES 

O presente Contrato subordina-se ao regime de empreitada por preço global, sendo das partes decorrentes as 

seguintes obrigações: 

 

Da CONTRATADA: 

a) Iniciar a prestação dos serviços de acordo com o prazo informado na proposta; 

b) Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 
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c) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 

técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto do CONTRATANTE; 

d) Arcar com todos os ônus necessários à completa execução dos serviços, inclusive com a implantação e 

configuração dos softwares e hardwares, se for o caso; 

e) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e 

regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica; 

f) Implantar, adequadamente, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação 

correta e eficaz; 

g) Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem; 

h) Comunicar ao departamento de TI da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

i) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

j) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas 

dependências do CONTRATANTE; 

k) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução dos 

serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 

l) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do 

contrato; 

m) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

n) Aceitar, durante a vigência do Contrato, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

Contrato, durante a sua vigência conforme artigo 65 da lei 8.666/93. 

o) Manter seu endereço de correspondência e telefones atualizados durante toda a vigência do contrato; 

p) Prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, sem interrupção, seja por motivos de 

férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e outros análogos, obedecidas as 

disposições da legislação trabalhista vigente; 

q) Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, 

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

r) Tratar como “confidenciais” quaisquer informações, dados, processos, fórmulas ou códigos a que tenha 

acesso para execução do objeto, utilizando-os apenas para as finalidades previstas no CONTRATO, 

não podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a terceiros. A obrigação assumida por força desta 

condição permanecerá válida durante o período de vigência contratual e nos doze meses subsequentes 

ao seu término, e o seu descumprimento implicará em sanções administrativas e judiciais contra a 

CONTRATADA, previstas no CONTRATO e, cumulativamente, na legislação pertinente; 

s) Apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido no CONTRATO; 

t) Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos necessários. 

u) Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência. 

v) Manter-se, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

trabalhistas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

w) Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou dos documentos exigidos como condição para 

pagamento, por parte da Contratada, importará prorrogação automática do prazo dos procedimentos de 

liquidação e pagamento da fatura. 
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x) Por ocasião da assinatura do instrumento contratual e da realização do pagamento da Nota 

Fiscal/Fatura, a Contratada deverá estar em situação regular junto à Previdência Social, ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço e à Fazenda Nacional. 

y) É vedada a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da 

Administração da Câmara. 

z) A Contratada deverá observar rigorosamente todas as condições previstas no Termo de Referência e em 

outras obrigações previstas no contrato, inclusive, comunicar ao Contratante, por escrito, qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários. 

aa) Relatar, mensalmente, de forma clara e detalhada, os serviços utilizados no ciclo com variação média 

de 30 (trinta) dias, discriminando-os em chamadas locais para terminais fixos e terminais móveis, 

chamadas de longa distância nacional e internacional, para terminais fixos e terminais móveis, 

chamadas “a cobrar” e outros serviços por meio de notas fiscais / faturas impressas e em formato 

eletrônico, utilizando  padrões conhecidos e abertos de formatação e transmissão de dados ou 

estabelecendo em comum acordo os detalhes do conteúdo e da transmissão das faturas em formato 

eletrônico. 

bb) A Contratada deverá também fornecer suporte técnico gratuito, em horário comercial, para viabilizar o 

recebimento, interpretação e tratamento dos dados da fatura em formato eletrônico pela 

CONTRATANTE. 

cc) Fornecer os aparelhos em regime de comodato. 

dd) Reparar ou substituir, em até 10 (dez) dias úteis, qualquer aparelho que apresentar defeito, exceto 

quando o defeito for ocasionado por mau uso de equipamento, desde que devidamente comprovado 

pelas partes. 

 

Do CONTRATANTE: 

a) Permitir o acesso dos funcionários da CONTRATADA, devidamente credenciados, às dependências 

das unidades da CONTRATANTE, aos dados e demais informações necessárias ao desempenho das 

atividades previstas no Termo de Referência e demais anexos, ressalvados os casos de matéria sigilosa. 

b) Cientificar a Contratada sobre as normas internas vigentes relativas à segurança, inclusive aquelas 

relacionadas ao controle de acesso de pessoas e veículos, bem assim sobre a Política de Segurança da 

Informação do Contratante. 

c) Nomear um Gestor e/ou um Fiscal para executar a gerência e fiscalização do contrato a ser firmado, em 

conformidade com suas competências e demais disposições legais. 

d) Levar ao conhecimento da CONTRATADA, por escrito, qualquer fato extraordinário ou anormal que 

ocorrer na entrega do objeto desta proposição, bem como imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no objeto pactuado, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

e) Verificar e atestar faturas da CONTRATADA. 

f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

g) Efetuar o pagamento devido pela entrega do objeto, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas 

as formalidades e exigências previstas no contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

O presente contrato tem o seu preço global estimado no valor de R$ _________ 

(__________________________ reais e _______________ centavos), a ser pago pelo CONTRATANTE de 

acordo com o efetivo recebimento do objeto e condições de pagamento apresentadas na proposta de preços. 

Parágrafo único. O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA, 

acompanhada de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de 

consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica se seu impacto nos custos do 

CONTRATO, com vistas a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, na forma do 

art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e observadas as Cláusulas deste instrumento. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
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As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do 

Município de Camaçari, à conta da seguinte programação: 

Órgão/Unidade - 01.01 – Câmara Municipal de Camaçari 

Atividade – 01.126.0001.2080 – Manutenção dos Serviços de Tecnologia da Informação 

Elemento de Despesa – 3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS PENALIDADES 

6.1. Sem prejuízos da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei nº 8.666/93, com as 

cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 

sujeitará a contratada à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, 

obedecidos os seguintes limites máximos: 

I – 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, ou 

ainda na hipótese de negar-se a CONTRATADA a efetuar o reforço da caução se houver, dentro de 10 (dez) 

dias contados da data da sua convocação; 

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor parte do fornecimento; 

III- 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia 

subsequente ao trigésimo. 

§1º A multa a que se refere este item não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato e 

aplique as demais sanções previstas na lei. 

§2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contrato faltoso, 

sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada - quando exigida, além da perda desta, a 

CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Caso não tenha sido exigida 

garantia, à administração se reserva o direito de descontar diretamente o pagamento devido à 

CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta; 

§3º As multas previstas neste item não têm compensatório e o seu pagamento não eximirá a 

CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

6.2 Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que: 

I - Cometer fraude fiscal; 

II - Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato; 

III - Apresentar documento falso; 

IV - Fizer declaração falsa; 

V - Comportar-se de modo inidôneo; 

VI - Deixar de entregar a documentação exigida no certame. 

§1º Para os fins da Subcondição do 13.2, V, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 337-

F, 337-H, 337-I, 337-J, 337-K e 337-M do Código Penal. 

 

CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO 

Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93, este 

Contrato poderá ser rescindido ainda: 

I - A inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista condições para 

a continuidade do mesmo; 

II – A superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua execução. 

Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo 

Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto, assim 

como prorrogá-lo quando do seu vencimento. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 
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No curso da execução do contrato, caberá ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar a fiel observância das 

disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços prestados, sem prejuízo da 

fiscalização exercida pela CONTRATADA. 

§ 1o. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor designado. 

§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou do 

responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por 

qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do contrato. 

§ 3°. O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

Este contrato tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, podendo, ainda, 

ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 

Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer 

condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de 

exigi-la em oportunidades futuras. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO 

Fica eleito o foro do Município de Camaçari, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que 

seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato. 

  

Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 3 (três) vias 

de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas. 

 

Camaçari,  ____ de _________ de 2022. 

 

_______________________________                              ___________________________ 

p/ CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI                              p/ Empresa 

CONTRATANTE                    CONTRATADA 

       

Testemunhas: 

____________________________ 

Nome: 

RG: 

 

_____________________________ 

Nome: 

RG: 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 005/2022 

 

 

 

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, 

declaramos:  

 

(  ) Que não possuímos  a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.  

 

(  ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública, na condição de 

microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei 

Complementar nº 123/06.  

 

(  ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública, na condição de pequeno 

porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 

123/06.  

 

(  ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação  da 

nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos  no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração Pública, cientes de que a não-regularização da documentação, no prazo previsto 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, 

especialmente a definida no art. 86.   

 

 

_____de __________________ de 2022. 

 

 

 

____________________________ 

RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  

  CCNNPPJJ  

NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  

EE  AASSSSIINNAATTUURRAA  
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 005/2022 

 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

 

 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no 

........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

 

 

............................................ 

(data) 

 

  

............................................................ 

(representante legal e carimbo do CNPJ) 

  

 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v

