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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 

Câmara Municipal de Belém  

Edital n° 001/2021 

Tipo de julgamento: menor preço global 

 

Edital de pregão presencial que tem por objetivo a contratação de 
Empresa para Prestação de Serviços de telefonia móvel celular -
SMP, no sistema digital pós pago com cobertura 4G ou superior e 
homologado pela ANATEL.  

 

A CÂMARA MUNCICIPAL DE BELÉM, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 10:00 horas, 
do dia 23 de abril de 2021, na sala do Setor de Compras e Licitações se reunirão a Pregoeiro e a equipe de apoio, designados 

pela Portaria nº 027/2021, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a contratação de 

empresa para prestação de serviço de telefonia móvel celular - SMP, no sistema digital pós pago com cobertura 4G ou superior e 

homologado pela ANATEL , conforme anexo I (termo de referencia), processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 

10.520, de 17-07-2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666-93 e demais leis correlatas. 

1. DO OBJETO:  

A presente licitação, tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de telefonia móvel 

pessoal (SMP) para atender ao Poder Legislativo Municipal incluindo um sistema informatizado de gerenciamento on- line que 

permita a visualização e gerenciamento de todas as linhas móveis contratadas e faturas do Plano Corporativo, além da cessão, 

em regime de comodato, de aparelhos telefônicos móveis, de acordo com as especificações contidas neste Termo de 

Referência, assim como a transmissão de dados para acesso à internet, incluindo todo o suporte técnico eventualmente 

necessário para estes serviços. 

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

2.1 Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, deverá apresentar a sua 

proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, 

respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
----------------------------------------------------------------- 
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
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2.2 Todo o documento exigido no presente instrumento convocatório deverá ser apresentado em original ou por qualquer 

processo de cópia autenticada, por tabelião.  

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

3.1.  A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por meio de seu 

representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o 

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

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de identidade, onde deverá 

ser apresentada cópia da mesma para ser anexada ao Processo Licitatório. 

3.2.  A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

3.3.  O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apresentar: 

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

 a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de sociedade por 

ações; 

 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade civil; 

 a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 

em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

 a.5) registro comercial, se empresa individual. 

b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, em que conste 

os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as 

pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) 

em licitação pública; ou 

 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a existência dos 

necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos demais atos inerentes ao certame.  

 Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do ato de 

investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

 Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a carta de 

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

procedimento licitatório. 
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 3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a licitante fazer-se 

representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

 3.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 

de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no 

momento do credenciamento, declaração, firmada por contador ou representante legal da empresa, ou qualquer outro 

documento oficial que comprove que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais pessoas 

presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - PROPOSTA e nº 02 - 

DOCUMENTAÇÃO. 

 4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação de 

nenhuma licitante retardatária. 

 4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as  qua is  deverão:  

 a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como 

para a prática dos demais atos do certame; 

 b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (anexo II). 

5. DA PROPOSTA DE PREÇO: 

 5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias, deverá ser apresentada em folhas 

sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida 

em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 

 a) razão social e CNPJ da empresa; 

 b) descrição completa do produto ofertado, marca, modelo, referências e demais dados técnicos; 

 c) proposta financeira, mencionando o valor unitário pelo pacote de serviços e o total dos serviços, conforme 

quantitativo expresso no anexo I sendo preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas 

quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 

comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por 

conta da licitante vencedora. 

d) o preço deverá ser apresentado para a prestação de serviços mensais.  

e) Planilha de custos do serviço ofertado, conforme o item 5.1.1 

e) Em havendo renovação da contratação, a critério da administração, após o transcurso de um ano, os preços 

propostos serão reajustados nos mesmos índices, autorizados e divulgados pela ANATEL, ou outro que vierem em sua 

substituição.  
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 Observação 1: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, 

duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação.  

5.1.1 A proposta comercial classificada em primeiro lugar na disputa de preços deverá apresentar todos os custos 

envolvidos na prestação de serviço, evitando introduzir alterações ou outros dados, informações ou documentos que possam 

comprometer a interpretação ou compreensão de sua proposta, a cotação de todos os itens previstos é imprescindível para 

aceitação da proposta financeira. A ausência de um ou mais itens especificados acarretará a desclassificação do licitante.  

5.2 Em caso de divergência entre os valores numerais e valores por extenso, prevalecerão, entre unitários e totais, os 

valores numerais.  

5.3 A planilha de preço caso haja alteração em decorrência de oferta ou lance deverá ser apresentada pela empresa 

classificada em primeiro lugar na disputa de preços, no prazo de até 02 (dois) dias úteis do encerramento da sessão, podendo 

ser de forma escrita, fundamentada e conter assinatura do representante da empresa em via original ou por correio eletrônico (e-

mail), para o endereço cpl@cmb.pa.gov.br    

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

 6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de valor mais baixo 

e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na 

forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora. 

 6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as autoras 

das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos em suas propostas escritas. 

 6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão 

convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir 

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

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da 

ordem de oferta dos lances. 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, obedecida a 

ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60 (sessenta segundos) para apresentar nova proposta. 

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

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades 

constantes no item 13 deste edital. 

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na exclusão da 

licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço 

apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas. 
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6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente para 

que seja obtido preço melhor. 

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

manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

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

pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de 

custos, decidindo motivadamente a respeito. 

 6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada vencedora a 

licitante que ofertar o menor preço unitário e global, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as 

especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.  

 6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

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

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

 c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 5; 

 b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 

 Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no 

edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

 6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

 6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei 

Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas, as 

empresas de pequeno porte que atenderem ao item 3.5.1, deste edital. 

 6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e 

pela empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

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

 a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor valor será 

convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor 

preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

 b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não 

apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, 

empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a 

apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 
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6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do item 6.16 

deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor 

inicial tiver sido apresentado por microempresa, empresa de pequeno porte. 

6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro 

das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da 

documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 

 6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações 

acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de Compras e Licitações da Câmara Municipal de Belém, 

conforme subitem 14.1 deste edital. 

 6.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação dos 

trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

7. DA HABILITAÇÃO: 

 7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, os seguintes 

documentos: 

 7.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo 

do Decreto Federal n° 4.358-02, anexo IV; 

7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

 b) 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; 

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

 d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 7.1.2.1 Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos referidos no item 

7.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto item 3 deste edital. 

7.1.3 REGULARIDADE FISCAL: 

 a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;  

b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão 

Conjunta Negativa).  
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 c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

 d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

 e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

7.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA: 

 a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943.  

7.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em 

prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para apresentação do documento; 

7.1.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o 

objeto da licitação através da apresentação de 03 (três) Atestados de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprobatório para atendimento ao objeto da presente licitação; 

b) Contrato de Concessão ou Termo de Autorização da ANATEL, para prestação de serviços; 

c) Declaração de que a licitante oferece cobertura telefônica 4G ou superior em pelo menos 70% (setenta por 

cento) do território do município de Belém/PA.  

 7.2. Para as empresas cadastradas no Sicaf ou assemelhados, a documentação relativa aos itens “7.1.2”, “7.1.3”, 

“7.1.4.” e “7.1.5.” poderá ser substituída pelo seu Certificado de Registro Cadastral, desde que seu objetivo social comporte o 

objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade, e atenda a todas as condições de habilitação para a presente 

licitação – Certificado de Fornecedor Específico para a presente licitação. 

 Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro esteja com o prazo de 

validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado 

apresentado, sob pena de inabilitação. 

 7.3 A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender ao item 3.5, que possuir restrição em qualquer 

dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 7.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação 

de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como 

vencedora do certame. 

 7.3.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da 

Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

 7.3.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será suspensa, podendo a pregoeira fixar, 

desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim 

de acompanhar o julgamento da habilitação. 
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 7.3.3 O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte, da 

apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

 7.3.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na inabilitação do licitante e a 

adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 12.1, alínea a, deste edital. 

 7.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de inutilização do envelope. 

8. DA ADJUDICAÇÃO: 

 8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço será 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

 8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as 

ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma 

que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente 

com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

 8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a seguir, 

proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa 

manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

 9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de recorrer, esta terá o 

prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

 9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas 

as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias 

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

 9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do pregão, são 

pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

 9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior da Câmara Municipal de Belém, por intermédio daquela que 

praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado 

de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do 

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

10. DOS PRAZOS E DA GARANTIA: 

 10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 5 (cinco) dias, convocará os participantes 

classificados para assinar a ata de registro de preços, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste edital. 
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 10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período, desde que seja 

requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

 10.4 O prazo de vigência do objeto desta licitação será de 12 (doze) meses podendo ser renovado por igual 

período a critério da administração, e interesse das partes até completar o período de 60 (sessenta) meses a critério da 

administração, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei n° 8.666/93.   

 10.5 Será dispensada a garantia, numa das formas previstas no art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.  

11.  DO PAGAMENTO: 

 11.1. o pagamento será efetuado mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação dos 

serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal, carimbada e aprovada pelo fiscal e gestor do contrato.  

11.2 No pagamento serão retidas do valor da contratação todas as retenções, impostos e taxas permitidos na Lei.  

11.3 O presente contrato sofrerá reajustes de acordo com os índices determinados pela ANATEL, obedecida a 

Legislação Federal, aplicável a todas as operadoras de telefonia celular, não se aplicando em período inferior a doze meses. 

12. DAS PENALIDADES: 

 12.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as 

licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar 

e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com 

a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: 

advertência; 

 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerado como 

inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 

anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 

anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada 

com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o 

valor atualizado do contrato. 
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 12.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

 12.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos, consignados no 

orçamento desta Câmara Municipal, nas seguintes unidades administrativas: 

PROJETO ATIVIDADE 2173 – OPERACIONALIZAÇÕES DA ADMINISTRATIVAS 

                               DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 33.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO – PESSOA JURICICA. 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 14.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do 

edital, deverão ser solicitadas por escrito, a Comissão de licitação, sito na Travessa Curuzu, nº 1755, ou pelos telefones (91) 

4008-2254/98441-8052 ou no horário compreendido entre as 08:30 às 13:00horas, bem como por e-mail cpl@cmb.pa.gov.br o 

envio deve ocorrer até as 17:00horas preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para 

recebimento dos envelopes. 

 14.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão encontrar-se-ão 

à disposição de todos os interessados no setor de Compras e Licitações e ainda no portal da Câmara Municipal de Belém, sendo 

ele www.cmb.pa.gov.br.  

 14.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do certame 

na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente 

normal subsequente ao ora fixado. 

 14.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu endereço, 

e-mail e os números de telefone. 

 14.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em original 

ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião. 

 14.6. As cópias extraídas da internet dos documentos referidos no item 7.1.3, alíneas b, c e d, serão tidas como 

originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração. 

  14.7. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 

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

 14.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
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 14.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, 

em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei nº 8.666/1993). 

 14.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Belém/PA para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do 

contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.   

 

 

 

 

 

Belém, 29 de março de 2021. 

 

 

Rodimar Manito Santos e José Geraldo da Paixão 
Pregoeiros 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – Objeto: A presente licitação, tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de 

telefonia móvel pessoal (SMP) para atender a Câmara Municipal de Belém, incluindo um sistema informatizado de 

gerenciamento on- line que permita a visualização e gerenciamento de todas as linhas móveis contratadas e faturas do Plano 

Corporativo, além da cessão, em regime de comodato, de aparelhos telefônicos móveis, de acordo com as especificações 

contidas neste Termo de Referência, assim como a transmissão de dados para acesso à internet, incluindo todo o suporte 

técnico eventualmente necessário para estes serviços. 

2 – OBJETIVO: 

       Integrar e padronizar regras de telefonia móvel para todos os órgãos da administração direta da Câmara Municipal de Belém, 

facilitando a comunicação e o atendimento dos serviços públicos.  

3 - DA JUSTIFICATIVA:  

      O Poder Legislativo Municipal tem estrutura diversificada e ampla que se expande ano a ano, face às demandas da 

sociedade. Tal estrutura é composta por Diretorias, chefias de divisão e o colegiado de vereadores da Administração Direta e 

Indireta. A Câmara Municipal de Belém, como toda empresa pública, tem gastos relativos com os serviços de telefonia. Os 

crescentes desafios colocados para a administração acabam induzindo o aumento da máquina administrativa e, 

consequentemente, dos gastos com seus serviços. Com o passar dos anos a telefonia móvel vem se destacando no meio de 

comunicação, e atualmente é imprescindível o serviço, uma vez que se utiliza mensagens de texto, voz, envio de imagens e/ou 

arquivos, chamadas de vídeo através do serviço de telefonia móvel pessoal (SMP). Como integrante da administração pública 

Municipal vem inovando nos modelos de contratação para fornecer serviços públicos com excelência. O Pregão como 

modalidade de licitação, é utilizado sempre que conveniente à contratação de serviços para atendimento de um órgão ou 

entidade, que trabalham de forma integrada suas estimativas de consumo e os aspectos técnicos da contratação. Os serviços de 

telefonia enquadram-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam as Leis nº 10.520/2002, por possuírem padrões 

de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo ser este PRESENCIAL 

licitado por meio da modalidade Pregão. Deste modo, o presente visa a eventual contratação, através da contratação direta, de 

pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), incluindo um sistema informatizado de 

gerenciamento on- line que permita a visualização e gerenciamento de todas as linhas móveis contratadas e faturas do Plano 

Corporativo, além da cessão, em regime de comodato, de aparelhos telefônicos móveis, de acordo com as especificações 

contidas neste Termo de Referência, assim como a transmissão de dados para acesso à internet, incluindo todo o suporte 

técnico eventualmente necessário para estes serviços. A Câmara Municipal de Belém tem como finalidade institucional 

legislativa, administrativa e normatizar, executar, coordenar e avaliar as políticas públicas voltada para o desenvolvimento do 

Município de Belém/Pá, desta forma é fundamental um sistema de gestão de telefonia móvel para apoiar a estrutura funcional 

administrativa. Isto posto, respeitada a equidade entre os licitantes, pretende-se selecionar a proposta mais vantajosa, que 

garanta a boa qualidade dos serviços prestados a custos mais vantajosos e oportunos, contribuindo para diminuição dos gastos 

administrativos. Pretende-se com a contratação: aumentar a eficiência com a utilização do sistema automatizado; fomentar a 

contratação de mão de obra local; obter economia de tarefas; e padronização da rotina do serviço na Administração Pública; 
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4. VIGÊNCIA  
  
4.1 As especificações referentes aos serviços a serem contratados encontram-se descritas abaixo,  os contratos originados 
vigorarão por 12 (doze) meses, a contar da data de publicação, no Diário Oficial, dos respectivos extratos; podendo ser 

prorrogado na forma do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, em razão da sua natureza continuada.  

 
5. ESPECIFICAÇÕES  
5.1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) 
O Serviço Móvel Pessoal (SMP) compreende o serviço de telecomunicações móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita 

a comunicação entre Estações Móveis ou destas para outras redes de telecomunicações de interesse coletivo além de serviços  

agregado como mensageria, caixa postal e acesso à Internet através dos dispositivos contratados.  

5.1.2. O serviço telefônico para telefonia celular nas modalidades Longa Distância Nacional e Internacional é estabelecido pela 

ANATEL, em sua Resolução nº 477, art. 21, parágrafo 2º, como Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), assim entendidas as 

ligações oriundas do Código Nacional em questão para todo e qualquer outro Código Nacional ou de outros países.  

5.1.3 Descrição dos bens e Serviços da Solução: Apresenta-se a descrição detalhada dos tipos de serviços a serem 

executados: 

 

Ítem            Serviços Detalhamento dos serviços Unidade 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 
 
 
 
 
 
Pacote de Serviços Empresarial Tipo I 
(Assinatura mensal de linha de voz, 
com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 
e VC3) ilimitadas, envio de SMSs 
(limitados a 2.000 por mês), roaming 
nacional ilimitado, acesso à caixa 
postal/secretária eletrônica ilimitado, 
franquia mínima de dados de 40 GB, 
fornecimento de smartphone em 
comodato e Whattsap ilimitado 
(Enviar e receber mensagens de texto, 
áudio, vídeo e fotos chamadas de voz e 
vídeo) 
 

 

 
O Pacote de Serviço deverá ser fornecido com ligações 
ilimitadas para qualquer telefone (fixo ou móvel de 
qualquer operadora) dentro do Brasil, com internet de 
no mínimo 40 GB (para Tipo I), de franquia para 
qualquer operadora do Brasil, envio de SMS (limitados 
a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à 
caixa postal ilimitado e Whattsap ilimitado (Enviar e 
receber mensagens de texto, áudio, vídeo e foto, 
chamadas de voz e video).  
 
O Pacotes de Serviço Empresarial deverá ser fornecidos 
com aparelhos novos, em regime de comodato, conforme 
especificações no TDR;  
Para o fornecimento devem-se tomar como base as 
características supracitadas, que deverão ser consideradas 
como parâmetro técnico mínimo de referência para a 
escolha do aparelho, não impedindo a CONTRATADA de 
ofertar aparelho com características superiores às 
especificadas;  
Os serviços de telefonia móvel pessoal (voz) deverão 
apresentar cobertura e garantir roaming ilimitado em todo 
território nacional;  
Os serviços de dados deverão apresentar cobertura com a 
tecnologia 4G (LTE Advanced ou LTE Advanced Pro) ou 
superior, nas cidades com população acima de 30 mil 
habitantes, conforme resolução da ANATEL; Nos 
municípios onde não houver cobertura 4G, deverá ser 
oferecida a cobertura mínima de tecnologia 3G ou 2G;  

 

 

 

 

 

 

  45 Assinaturas 

 

http://www.cmb.pa.gov.br/
mailto:cpl@cmb.pa.gov.br


 
CAMARA MUNCIPAL DE BELÉM 

                                                                           Comissão de licitação  
  

Câmara Municipal de Belém, Travessa Curuzu nº 1755 – Marco – CEP 66093-840 
www.cmb.pa.gov.br  fone: (91) 4008-2254/ 98441-8052 cpl@cmb.pa.gov.br   

5.1.4 Ressaltamos que os itens elencados acima não podem ser prestados isoladamente ou mista, no Serviço Móvel Pessoal 

(SMP). A solução do lote único traz a vantagem de gerenciarmos com único fornecedor todos e os serviços, e o mais importante, 

reduz, na fase licitatória, o risco de licitação fracassada/deserta para os serviços. 

5.2 ACESSO A INTENET:  

5.2.1 A CONTRATADA  

Deve seguir todos os indicadores de qualidade do serviço de telefonia móvel (SMP) presentes no Regulamento de Gestão da 

Qualidade da Anatel. Os dispositivos de comunicação deverão ser habilitados com serviços de dados com franquias mínimas 

estabelecidas nas especificações do serviço, sempre obedecendo as normativas da ANATEL.  

5.3 ESPECIFICAÇÃO DOS APARELHOS: 

Características Mínimas dos 
Aparelhos Móveis  

                                 Aparelho tipo I  

 
Tipo de Tela  
 

 
Dynamic AMOLED ou IPS LCD com 16 milhões de cores  
 

 
Tamanho da Tela 

 
A Partir de 5.5 poligadas 

 
Resolução de Tela 

 
A partir de 1080 x 1920 pixel 

 
Densidade de pixel 

 
A Partir de 401 pixel por polegada 

 
Proteção de Tela 

 
Corning Gorilla Glass 6 ou Scratch-resistant glass  
 

 
Multitotouch 

 
SIM 

 
Chipset 

 
Exynos 9 Octa 9820 ou Similar ou Apple A11 Bionic  
 

 
Processador (CPU) 

 
4x 1.95GHz Cortex-A55 ou 2x Monsoon + 4x Mistral  
 

 
Processador Gráfico (GPU)  
 

 
Mali-G76 MP12 ou Apple M11  
 

 
Memória RAM  
 

 
A partir de 3 GB de RAM  
 

 
Armazenamento Interno  

 
A partir de 64 GB  

 
Câmera Traseira  
 

 
12 MP com a partir de resolução máxima de 4000 x 2500 pixels  

 
Resolução da Câmera Frontal  
 

 
A partir de 7 MP  
 

 
Conector 

 
3.5mm 
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Alto falantes 

 
Estéreos 

 
Tipo de conector 

 
Type-C 1.0 

 
Wi-Fi 

 
802.11 a/b/g//n/ac 

 
Cartão SIM 

 
Nano 

 
Números de Chips  

 
1 ou mais 

 
Tecnologia de Rede 

 
GSM Quad Band (850/900/1800/1900) 

 
Bateria 

 
Litio 

 
Capacidade da Bateria 

 
A partir de 1821 mAh  
 

 
6 DA RENOVAÇÃO DOS APARELHOS DE TELEFONIA MÓVEL EM COMODATO  
      1 Após 12 meses, a empresa terá obrigatoriedade de trocar por aparelhos novos 15% (dez por cento) de cada um dos tipos 

dos aparelhos móveis fornecidos.  

      2 Após 24 meses, a empresa terá obrigatoriedade de trocar por aparelhos novos 25% (vinte por cento) de cada um dos tipos 

dos aparelhos móveis fornecidos.  

      3 A partir de 36 meses, a empresa terá obrigatoriedade de trocar por aparelhos novos 35% (vinte e cinco por cento) de cada 

um dos tipos dos aparelhos móveis fornecidos, anualmente;  

 
7 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO  

      1 A operadora vencedora da licitação deverá disponibilizar a Câmara Municipal de Belém – perfil master, no prazo de 60 

(sessenta) dias corridos após a assinatura do contrato resultante deste certame licitatório, a servidor designado, prorrogável por 

igual período, para uso do sistema informatizado de gerenciamento on-line, via Web (internet), com acesso a uma solução que 

permita visualização e gerenciamento de todas as linhas móveis contratadas e faturas do Plano Corporativo.  

 
      2 As solicitações efetuadas no sistema informatizado de gerenciamento on-line referentes ao bloqueio de serviços deverão 

ser recebidas para processamento instantaneamente, isto é, imediatamente após a solicitação do usuário, porém o 

processamento do serviço solicitado deverá ser concluído no prazo máximo de 06 (seis) horas corridas contadas do momento da 

solicitação realizada de maneira on-line via sistema informatizado de gerenciamento. As demais solicitações como a emissão de 

relatórios, consultas e visualização de faturas, terão tempo de resposta imediato, isto é, o resultado deverá ser gerado em tempo 

real (on-line), imediatamente após sua solicitação pelo usuário.  

      2.1 A operadora vencedora do certame deverá fornecer treinamento remoto ou presencial à CONTRATANTE, para utilização 

do sistema mencionado acima. 

 
8 REQUISITOS DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

      1 Prestar assistência técnica aos aparelhos fornecidos em comodato, da seguinte forma:  

      1.1 No caso de defeitos não ocasionados por mau uso, o reparo ou substituição dos aparelhos deverá ser feito em até 15 

(quinze) dias úteis, contados a partir da notificação à CONTRATADA, e não pode representar nenhum ônus para a 
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CONTRATANTE. A fim de verificar o tipo de defeito a CONTRATANTE deverá levar o aparelho à empresa autorizada para 

emissão de laudo.  

9 REQUISITOS DE METODOLOGIA DE TRABALHO  
      1 A CONTRATADA deve prestar o serviço objeto desta contratação 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o 

período de vigência do contrato, salvaguardados os casos de interrupções programadas  

      2 A CONTRATADA deve fornecer número telefônico para contato e registro de ocorrências do funcionamento do serviço 

contratado, com funcionamento 24 horas por dia e 7 dias por semana.  

      3 A CONTRATADA deve prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE 

em até 24 horas corridas, por intermédio do preposto designado para acompanhamento do contrato, a contar de sua solicitação.  

 
10 DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:  
 
     a) Demandar o recebimento do total dos itens que envolvam o comodato de equipamentos (item 5.1.3), até 60 dias da 

assinatura do contrato, admitida a realização de ajuste contratual do quantitativo para mais ou pra menos do total nos termos da 

legislação pertinente, devendo ser observado o seu equilíbrio econômico-financeiro;  

     b) Ressarcir a CONTRATADA, na hipótese de extravio, perda ou roubo do aparelho, o valor do aparelho constante da Nota 
Fiscal de compra do referido aparelho apresentada pela CONTRATADA;  

     c) Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece neste Termo, em particular no que se refere aos níveis de serviço 
especificados;  

     d) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais;  

     e) Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação que venham a ser solicitado pelo preposto 
da CONTRATADA;  

     f) Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por intermédio do Gestor ou fiscal do Contrato.  

     j) Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução do 
contrato;   

     h) Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções 
realizadas;  

     i) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso 
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais 
adequadas;  

     j) Efetuar o pagamento dos serviços de acordo com as condições contratuais, no prazo e condições estabelecidas neste 
Termo, e no caso de cobrança indevida, glosar os valores considerados em desacordo com o contrato.  
 
     l) Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis, quando aplicável, assegurando 
à CONTRATADA a ampla defesa e o contraditório.  
 
11 DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  
 
     1 Cumprir fielmente o que estabelece no Termo de Referência, em especial no que se refere à implantação, operação e níveis 
de serviço;  
 
     2 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos 

empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

     3 Entregar os aparelhos no Local em que será prestado o serviço, nos endereços vinculados aos CNPJ da CONTRATANTE, 

que serão indicados no momento da assinatura do contrato conforme especificado no item 5.1.3 e 5.8 (a);  
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    4) Recolher os aparelhos, em até 60 dias após o fim do contrato ou da renovação do parque (se for o caso), no Local em que 

foi prestado o serviço, nos endereços vinculados aos CNPJ da CONTRATANTE, que foram indicados no momento da assinatura 

do contrato  

    5) Realizar a entrega dos aparelhos e as habilitações das linhas conforme demanda da CONTRATANTE. A entrega e 

habilitação, incluindo a verificação de que os aparelhos constam da lista previamente aprovada, deverão ser efetivadas no prazo 

máximo de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da solicitação da CONTRATANTE;  

         a) Os aparelhos móveis novos serão fornecidos pela CONTRATADA, em regime de comodato, observando-se que não 
será objeto de pagamento, a título de habilitação, qualquer taxa de serviço para a ativação dos aparelhos.  

         b) Os aparelhos móveis novos deverão ser entregues à CONTRATANTE de acordo com os prazos de habilitação definidos 
no Termo de Referência, incluindo todos os acessórios necessários à plena utilização dos serviços contratados, tais como 
carregador de bateria, cabos de dados, manual do usuário etc.  

         c) Constatada divergência com a especificação técnica exigida ou qualquer defeito de operação, os respectivos aparelhos 
serão recusados, ficando a CONTRATADA obrigada a apresentar novo modelo, observado o prazo previsto para a entrega dos 
aparelhos.  

    6) Prestar o serviço objeto desta contratação 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o período de vigência do 

contrato, salvaguardados os casos de interrupções programadas;  

   7) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios 

em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 

legislação;  

   8) Fornecer número telefônico para contato e registro de ocorrências sobre o funcionamento do serviço contratado, com 

funcionamento 24 horas por dia e 7 dias por semana, disponibilizando à CONTRATANTE, e/ou a quem esta designar, um 

atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada, disponível em horário comercial, aceitando-se a disponibilização 

de central de atendimento no estilo call center para atendimento especifico ao Governo e grandes clientes corporativos;  

   9) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE por intermédio de preposto 

designado para acompanhamento do contrato nos seguintes prazos: até 02 dias úteis nas capitais e em 04 dias úteis nas demais 

localidades, a contar de sua solicitação;  

  10) Indicar formalmente e por escrito, no prazo máximo de 24 horas úteis após a assinatura do contrato, junto à 

CONTRATANTE, um preposto idôneo, bem como seu superior imediato, com poderes de decisão para representar a 

CONTRATADA, principalmente no tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, 

e que deverá responder pela fiel execução do contrato;  

       a) Na hipótese de afastamento do preposto definitivamente ou temporariamente, a CONTRATADA deverá comunicar ao 

Gestor do Contrato por escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo dia útil.  

  12) Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que forem indicados pela CONTRATANTE, para realizar as 

solicitações relativas aos contratos a serem firmados, tais como manutenção, configuração, entre outras;  

  13) Apresentar Nota Fiscal/Fatura com a descrição dos serviços prestados, nas condições do Termo de Referência, como 

forma de dar início ao processo de pagamento pela CONTRATANTE;  

  14) Apresentar mensalmente e de forma gratuita, a critério da CONTRATANTE, juntamente com a Nota Fiscal, detalhamento 

dos serviços prestados de voz, em arquivo eletrônico compatível com arquivo de texto no formato TXT ou PDF, ou em papel 
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(caso a contratante solicite explicitamente), incluindo detalhes das chamadas (número chamado e chamador, duração, data e 

hora da chamada, outros) e valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme preços contratados no 

processo licitatório;  

  15) Providenciar, no prazo máximo de 48 horas, o serviço de troca de número e/ou troca de chip, sem qualquer ônus extra para 

a CONTRATANTE; 

  16) Manter em funcionamento contínuo todos os acessos SMP e caixa postal (correio de voz); 

  17) Providenciar em até 2 dias úteis a reparação, no caso de identificação de clonagem, de forma que não haja interrupção dos 

serviços, devendo permanecer o mesmo número do chip substituído;  

  18) Atender às solicitações de serviços de habilitação, troca de número, entrega de aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço 

eventualmente requerido, somente por Preposto designado;  

  19) Repor o aparelho no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, na hipótese de extravio, perda ou roubo do aparelho, a pedido 

do Gestor do Contrato, e apresentar a Nota Fiscal do aparelho entregue com vistas ao ressarcimento por parte da 

CONTRATANTE. Alternativamente à inclusão do valor em fatura para ressarcimento, o Gestor do Contrato poderá optar para 

que a CONTRATANTE restitua o bem, de mesma marca e modelo ou superior (no caso descontinuação do produto), à 

CONTRATADA. Nesta opção, quando da restituição, deverá ser entregue à operadora a Nota Fiscal de aquisição do aparelho 

substituto.  

       a) Nos casos mencionados no subitem anterior, o valor do aparelho deverá ser estabelecido de acordo com a nota fiscal 

emitida quando da entrega do novo aparelho e o novo aparelho entregue deverá manter as características do item de 

"Características Mínimas dos Aparelhos e Acessórios" deste Termo de Referência.  

       b) O bloqueio dos dispositivos móveis somente poderá ser executado por solicitação do representante credenciado da 

CONTRATANTE, pelo prazo mínimo de 30 dias e máximo de 120 dias. A CONTRATADA tem o prazo de 24 horas para atender 

o pedido, nos termos da Resolução nº 426/2005 da Anatel.  

 
20) Prestar assistência técnica aos aparelhos fornecidos em comodato, da seguinte forma:  
 20.1 No caso de defeitos não ocasionados por mau uso, o reparo ou substituição dos aparelhos deverá ser feito em até 15 

(quinze) dias úteis, contados a partir da notificação à CONTRATADA, e não pode representar nenhum ônus para a 

CONTRATANTE. A fim de verificar o tipo de defeito a CONTRATANTE deverá levar o aparelho à empresa autorizada para 

emissão de laudo.  

a) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 

os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

empregados; 

21) Sujeitar-se aos acréscimos e supressões contratuais estabelecidos na forma do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quais sejam, os 

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

contrato. 

22) DO REAJUSTE DE PREÇOS  
22.1 Os preços propostos poderão ser reajustados na forma e data-base estabelecidos pela ANATEL, mediante a incidência do 

índice IST (Índice de Serviços de Telecomunicações) ou outro índice que o substitua, e na hipótese de no momento da utilização 
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não estar disponível o IST, deverá ser utilizado o IPCA observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as 

datas-bases dos reajustes concedidos, a contar da data da apresentação da proposta, em conformidade com o §1º do Art. 3º da 

Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001. Iniciando-se a primeira periodicidade na data de apresentação da proposta da 

LICITANTE.  

22.2 De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a determinar redução de tarifas, essas serão estendidas à 

CONTRATANTE, a partir da mesma data-base.  

22.3 Os reajustes de tarifas devem ser comunicados à CONTRATANTE previamente, por meio de documento oficial expedido 

pela CONTRATADA.  

23 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
23.1 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata ou o Contrato, deixar de entregar 

documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, 

ficará impedido de licitar e de contratar com o Município sede da CMB e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do 

Município sede da CMB, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e demais cominações legais.  

23.2 Pela recusa em assinar a Ata, o Contrato, ou retirar a Nota de Empenho, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após a 

regular convocação, a licitante poderá ser penalizada com multa no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor 

total estimado do Contrato, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no parágrafo anterior.  

23.3 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:  

         1 Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;  

         2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;   

         3 Comportar-se de modo inidôneo; ou  

23.4 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pode aplicar à CONTRATADA as seguintes 

sanções:  

         1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas 

leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;  

         2 Multa, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas moderadas ou graves, 

assim entendidas aquelas que acarretam prejuízos para o serviço contratado;  

         3 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.  

         4 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 

Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;  

23.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório 

e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993 e, subsidiariamente, as Leis nº 

9.784, de 1999 e Lei estadual n. 8.972/2020.  

23.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos 

em favor do Estado, ou deduzidos da garantia, se houver, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Estadual e 

cobradas judicialmente.  
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ANEXO I “A” 
QUADRO GERAL 

QUANTITATIVOS E PREÇOS MÁXIMOS 
 

1. O Total Geral constante no quadro abaixo inicialmente corresponde ao valor máximo admitido para esta 

licitação com todos os tributos inclusos, com base em pesquisa de mercado do Município de Belém, poderá 

ser admitido sua variação desde que devidamente justificado, não podendo ultrapassar em 10%. 

 

LOTE ÚNICO 
 

Item 
 

                                      Serviços 
 

Unidade 
 

QTD mensal 
 

Valor (R$) 
Unitário 

 

Total 12 
meses 
 

 

 

 

01 
 

 

 
Pacote de Serviços Empresarial Tipo I (Assinatura 
mensal de linha de voz, com ligações locais (VC1) e LDN 
(VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs (limitados a 2.000 
por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa 
postal/secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de 
dados de 40 GB, fornecimento de smartphone em 
comodato e Whattsap ilimitado (Enviar e receber 
mensagens de texto, áudio, vídeo e fotos chamadas de 
voz e vídeo) 
 

 

 

 

assinatura 

 

 

 

       45 

 

 

 

256,72 

 

 

 

11.552,40 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

 

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

à................................ DECLARA, para fins de participação na licitação modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº 00/2021, promovida pela Câmara Municipal de Belém, e sob as penas da lei, de que 

atende todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 

 

 

 

Local de data, 

 

 

 

 

 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO  

 

 

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

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

Município de __________, na modalidade de Pregão, sob o nº 00/2021, na qualidade de 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa 

____________________, CNPJ nº __________, bem como formular propostas e praticar todos os 

demais atos inerentes ao certame. 

 Local e data. 

 _______________ 

 Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

 (Firma reconhecida) 

 _______________ 

 Nome do dirigente da empresa 

Obs.: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 

credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento 

licitatório. 

http://www.cmb.pa.gov.br/
mailto:cpl@cmb.pa.gov.br


 
CAMARA MUNCIPAL DE BELÉM 

                                                                           Comissão de licitação  
  

Câmara Municipal de Belém, Travessa Curuzu nº 1755 – Marco – CEP 66093-840 
www.cmb.pa.gov.br  fone: (91) 4008-2254/ 98441-8052 cpl@cmb.pa.gov.br   

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 

 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA 

CONTITUIÇÃO FEDERAL (Modelo) A empresa_____________________________________________ 

___________________, inscrita no CNPJ nº ________________________________ por intermédio de seu 

representante legal, sr(a). ___________________________________________________,portador(a) da 

Carteira de Identidade nº ________________________________, e do CPF n° 

______________________________, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei 

8.666/93, 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 (_______).  

 

Local e data:  

 

Carimbo, assinatura e CPF do representante legal.  

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 

CONTRATO Nº. ___/2021 

                                                                                              ANEXO V 

                                                                                    MINUTA CONTRATUAL 

REF: Processo Licitatório nº /2021 - CMB CONTRATO DE _____________ CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL 
DE BELÉM,  E A EMPRESA ___________________________________________________________  

A Câmara Municipal de Belém, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua XXXXXXX nº. XXXX – Bairro XXXXXX, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº. XXXXXXXXXXXX, nesta cidade, neste ato representado por seu Presidente e ordenador de 

despesa, Sr. XXXXXXXXX, brasileiro, XXXXXXX(Estado Civil), XXXXXXXX, portador do RG nº. XXXXXX Órgão Emissor e do 

CPF/MF nº. XXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, doravante denominado CONTRATANTE, e 

_______________, empresa estabelecida nesta capital, à ________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº. ________________, 

neste ato representada por ____________, brasileiro, XXXXXXXX(Estado Civil), XXXXXXXXX(Formação Acadêmica), portador 

da Identidade nº. ____________- Órgão Emissor e do CPF nº. _________________, residente e domiciliado nesta capital, 

doravante denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato, em conformidade com o Pregão 

Presencial Nº. XX/2021, e a legislação vigente, especialmente com as Leis nº. 10.520/02 e nº. 8.666/93 e mediante as cláusulas 

e condições que reciprocamente se outorgam e se obrigam:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

1.1. O presente Contrato, bem como os casos neles omissos, regular-se-ão pela Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, e na Lei 

8.666, de 21 de junho de 1993, pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral 

dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.°8.666/93, combinado com o inciso XII do artigo 

55, do mesmo diploma legal.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL  

2.1. O presente Contrato vincula-se às regras dispostas no Edital de Licitação N° XX/2021 (Pregão Presencial) e aos termos da 

proposta vencedora.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DA APROVAÇÃO DA MINUTA  

3.1. A minuta deste Contrato foi aprovada pela Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, nos termos do Parágrafo Único do art. 

38, da Lei n° 8.666/1993 e inciso IX.  

CLÁUSULA QUARTA – DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA  

4.1. De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Belém e Lei Orgânica do Município de Belém, o Vereador e 

Presidente têm competência para assinar este Contrato e seus documentos, como Ordenador de Despesas.  

CLÁUSULA QUINTA – DO OBJETO  

5.1. O presente Contrato tem como objeto a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (OBJETO DO EDITAL) 
em conformidade com as especificações, qualidade e condições gerais estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do  
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Edital, o fornecimento pela CONTRATADA à CONTRATANTE de consoante estabelecido no Processo Licitatório Nº. /2021. 

Passam a fazer parte integrante deste Contrato, sob a forma de anexos, como se nele fossem transcritos, no seguinte 

documento:  

a) Termo de Referência (Anexo I do Edital).  

CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO  

6.1. O objeto deste Contrato será XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (especificar os quantitativos a serem contratados) conforme a 

necessidade do Órgão Contratante.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DA MANUTENÇÃO PELA CONTRATADA DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO:  

7.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante a vigência contratual, todas as condições demonstradas para habilitação na 

Licitação efetuada, de modo a garantir o cumprimento das obrigações assumidas, e, deverá atualizar os documentos cuja 

validade expire durante a vigência contratual, bem como garantir o cumprimento das obrigações assumidas; 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

8.1. São obrigações da CONTRATANTE:  

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:  

       1. Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento; 

       2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato através de servidor designado como Representante da Administração, 

que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e atestará as notas fiscais/faturas e recibos para fins de 

pagamento;  

       3. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis;  

       4. Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários;  

       5. Comunicar oficialmente à CONTRATADAS quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.  

       6. A CONTRATANTE poderá exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA que 

causar embaraços à fiscalização, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe 

forem conferidas;  

      7. Bem como as especificadas no anexo I – termo de referência item 10. 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

      1 Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA, adicionalmente as obrigamos descritas no Anexo 
I, do Edital de Licitação N° XX/2021, se obriga a:  

      2 Permitir e subsidiar com informações o acompanhamento e fiscalização por parte da contratante;  

      3. Apresentar relatório de fornecimento quando solicitado; 
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      4. Assumir total responsabilidade por qualquer dano causado à CONTRATANTE, a seus prepostos ou terceiros, provocados 

por ação ou omissão, em decorrência da execução deste contrato, não cabendo à CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, 

responsabilidade por danos diretos, indiretos ou lucros cessantes decorrentes;  

      5. Manter durante a vigência do Contrato as mesmas condições para sua contratação com a Administração Pública, 

apresentando sempre que exigidos os comprovantes de regularidade fiscal;  

      6. A Contratada deverá indicar um responsável na qualidade de proposto, para representá-la durante a execução do contrato, 

bem como para dirimir questões ao mesmo relacionado;  

      7. Bem como as especificadas no anexo I – termo de referência item 11. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO  

      1. Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE, adicionalmente as regras e condições descritas 
no item 14, do Anexo I, do Edital de Licitação N° XX/2021, procederá:  

      1.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade do fornecimento 

dos produtos e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, e serão 

exercidos por representantes designados, conforme a Lei n° 8.666/1993, ficando a CONTRATADA obrigada a atender às 

observações de caráter técnico do fiscal, que se acha investido de plenos poderes para:  

      2. Conferir se o objeto entregue está de acordo com as especificações técnicas exigidas;  

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO  

      1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota 

Fiscal/Fatura.  

      2. O pagamento será realizado mensalmente mediante a nota fiscal/fatura apresentada pela contratada.  

      3. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Termo de Referência.  

      4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada à 

documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

      4.1. Constatando-se, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências de 

regularidade, ficando o pagamento suspenso até a comprovação da pendencia sanada.  

      5. O Departamento Financeiro para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os 

elementos necessários e essenciais do documento; 

      6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento 

ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras;  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/ FATURA  

      1. Caberá ao servidor expressamente designado, a atestação das Notas Fiscais, Faturas e Recibos, objeto desta licitação, 

para efeito de pagamento.  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

      1. Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes deste Contrato constam do orçamento 

aprovado da Câmara Municipal de Belém XXXXXXXXX para o exercício de 2021, como a seguir especificado: Atividade – U.G. - 

XXXX / U.O. – XXXXX Fonte – XXXX Natureza da Despesa – XXXXXX  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PREÇO  

      1. O valor global do presente Contrato é de R$...........................(............................), estando nele incluídos todos os impostos, 

fretes e demais encargos incidentes. Considerando os preços relacionados na planilha abaixo, os quais foram cotados na 

proposta de preços da Contratada. 

      2. A CONTRATANTE emitiu a Nota de Empenho nº  de ___ de _______ de 2021, no valor de R$ ___________ 

(_____________), para a cobertura das despesas decorrentes do presente Contrato;  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

      1. O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos na Lei n.° 8.666/93, desde que haja interesse da 

Administração Pública.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO  

      1. No interesse da Administração, o valor inicial, poderá ser acrescido ou suprimido, até o limite previsto na Lei n.° 8.666/93.  

      2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

      1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:  

      1.1 inexecução total ou parcialmente de qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;  

      2. ensejar o retardamento da execução do objeto;  

      3. fraudar na execução do contrato;  

      4. comportar-se de modo inidôneo;  

      5. cometer fraude fiscal;  

      6. não mantiver a proposta.  

      7. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes 

sanções:  

      7.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas 

leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;  

      7.2. Multa de:  
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       1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na 

execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso 

de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 

obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

       2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, 

por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;  

       3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da 

obrigação assumida;  

       4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e  

       5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço 

ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias 

autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;  

       6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.  

       6.1. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 

Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

       6.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

       7. As sanções previstas poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados.  

       8. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos conforme estabelecidas no edital, termo de referencia 

(anexo) e neste contrato;  

       9. Também fica sujeita às penalidades do art. 7º da Lei 10.520, de 1993 e, subsidiariamente a do art. 87, III e IV da Lei nº 

8.666, de 1993, a Contratada que:  

      10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 

subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.  

      11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos; 

      12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO  

       1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 

8.666/93. 

       2. A rescisão do Contrato poderá ser:  
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       2.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 

da supracitada lei, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  

       2.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para a Administração;  

       2.3 Judicial nos termos da legislação.  

       3. A rescisão administrativa será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.  

       4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e ampla 

defesa;  

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO CASO FORTUITO E DA FORÇA MAIOR  

       1. As obrigações do presente Contrato suspender-se-ão sempre que ocorrerem circunstâncias alheias à vontade, controle e 

ação das partes, causadas por motivo de força maior ou caso fortuito, na forma do Código Civil, desde que sua ocorrência seja 

alegada e comprovada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

      1. O prazo de execução do objeto deste Contrato inicia-se na data de sua assinatura, encerrando-se em 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado por igual e sucessivos períodos, conforme disposição legal instituída no artigo 57, inciso II, da 
Lei 8.666/93.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS CÓPIAS  

      1. Do presente Contrato são extraídas as seguintes cópias:  

          a) uma para a CONTRATANTE;  

          b) uma para a CONTRATADA; 

          c) uma, em extrato, para publicação no Diário Oficial do Estado do Pará.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO  

      1. O presente Contrato será publicado sob forma de extrato no Diário Oficial da Câmara Municipal de Belém, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias contados da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

      1. A CONTRATADA declara neste ato ter pleno conhecimento e compreensão das especificações técnicas, dos documentos 

e demais condições contratuais, não podendo, pois, em nenhuma circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos para 

isentar-se de responsabilidade pela correta execução do Contrato;  

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO 

1. É competente o Foro da Justiça Estadual, Estado do Pará, com renúncia expressa de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja para dirimir todas as questões relativas ou resultantes do presente Contrato. E por assim 

acordarem, as partes  
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declaram aceitar todas as disposições estabelecidas neste Contrato que, lido e achado conforme, vai assinado pelos 

representantes e testemunhas a seguir, a todo o ato presentes: 

 

                                                                                                     Belém,____de_______________de 2021 

 

_______________________________________                                 ______________________________________   
                          Contratante                                                                                             Contratada 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 1__________________________________          2____________________________________ 
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