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PREGÃO (PRESENCIAL) nº 005/2020 
PROCESSO nº 013/2020 

EDITAL nº 008/2020  
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 
 

PREÂMBULO: 
 

 
O MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA torna público que realizará no dia 29 de abril 

de 2020, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, licitação de interesse da 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
destinada à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
telecomunicação na modalidade Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) em: linhas telefônicas 
analógicas, digitais, rede inteligente (0800) e internet banda larga, nos termos das concessões 
outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, conforme termo de referência 
constante do ANEXO – II, deste Edital. 

 
Esta Licitação será regida pela Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Federal nº 

8666/93, pela Lei Complementar Federal 123/2006 (alterada pelas Leis Complementares Federais 
147/2014 e 155/2016), bem como pelo Decreto Municipal nº 3.086, de 07 de fevereiro de 2017 e 
demais normas aplicáveis à espécie. 

 
A sessão será conduzida pela Pregoeira com o auxílio da Equipe de Apoio 

designados nos autos do Processo n° 013/2020 – Pregão Presencial n° 005/2020. Os envelopes 
contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão de abertura logo 
após o credenciamento dos interessados.  

 
Nos termos do Artigo 40 da Lei 8666/93, elencamos abaixo as informações que 

devem constar deste preâmbulo: 
 
PROCESSO Nº 013/2020 
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020 
REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETA 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR VALOR GLOBAL 
REPARTIÇÕES INTERESSADAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NA MODALIDADE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO 
COMUTADO (STFC) EM: LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS, DIGITAIS, REDE 
INTELIGENTE (0800) E INTERNET BANDA LARGA, NOS TERMOS DAS CONCESSÕES 
OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO – II, DESTE EDITAL. 
RETIRADA DO EDITAL: O EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÁ SER RETIRADO A PARTIR DO 
DIA 15/04/2020 DAS 8 ÀS 11:30 HORAS E DAS 13 ÀS 17 HORAS, NO DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA CORONEL LUIZ PINTO, Nº 319, 
CENTRO, SANTA LÚCIA, CEP 14.825-000, GRATUITAMENTE PELA INTERNET: 
www.santalucia.sp.gov.br OU PELO TELEFONE (16) 3396-9600 OU E-MAIL: 
licitacao@santalucia.sp.gov.br. 
ENTREGA DOS ENVELOPES Nº 01 E 02: ATÉ ÀS 09 HORAS DO DIA 29/04/2020. 
INICIO DA SEÇÃO: 09H10MIN DO DIA 29/04/2020. 

http://www.santalucia.sp.gov.br/
mailto:licitacao@santalucia.sp.gov.br
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LOCAL DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: PREFEITURA DE SANTA LÚCIA 
(DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO), LOCALIZADA NA RUA CORONEL LUIZ PINTO, Nº 319, 
CENTRO, SANTA LÚCIA, CEP 14.825-000.  
 

 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

   
 

O objeto contratado em decorrência desta licitação poderá sofrer, nas mesmas 
condições, acréscimos ou supressões do valor inicial, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

 
São parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:  
 

ANEXO I - Modelo de retirada de Edital pela Internet; 
 
ANEXO II - Termo de Referência; 
 
ANEXO III - Modelo de Proposta Comercial; 
 
ANEXO IV - Minuta de Contrato; 
 
ANEXO V -  Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação; 
 
ANEXO VI - Modelo de Declaração de Enquadramento como ME e EPP; 
 
ANEXO VII - Modelo de Declaração de Regularidade Perante o Ministério do Trabalho; 
 
ANEXO VIII - Modelo de Declaração de Não Impedimento Para Alcançar os Benefícios da 
Lei Complementar Federal 123/2006; 
 
ANEXO IX - Modelo de Procuração; 
 
ANEXO X - Decreto Municipal 3.086 de 07 de Fevereiro de 2017; 
 

ANEXO XI - Termo de Ciência e Notificação; 

ANEXO XII -  Cadastro do Responsável; 

ANEXO XIII - Declaração de Documentos à Disposição do TCE – SP. 

 
 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR ESTIMADO 
 

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias:  
 
PREFEITURA 
UNIDADE: 02.02.01 – COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 
04.122.0003.2003 – Atividade 
015   3.3.90.39   –  Outros Serviços de Terceiros – PJ 
 
CASA DO AGRICULTOR 
UNIDADE: 02.03.02 – CONTROLE DO ABASTECIMENTO 
20.605.0006.2007 – Atividade 
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042   3.3.90.39   –  Outros Serviços de Terceiros – PJ 
 
ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL – BERÇÁRIO,CRECHE E PRÉ ESCOLA 
UNIDADE: 02.04.01 – CRECHE 
12.365.0007.2.008 – Atividade 
049  3.3.90.39   –  Outros Serviços de Terceiros – PJ 
 
CENTRO EDUCACIONAL E PEDAGÓGICO 
UNIDADE: 02.04.04 – ENSINO FUNDAMENTAL 
12.361.0009.2.010 – Atividade 
071  3.3.90.39   –  Outros Serviços de Terceiros – PJ 
 
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 
UNIDADE: 02.04.04 – ENSINO FUNDAMENTAL 
12.361.0009.2.010 – Atividade 
071  3.3.90.39   –  Outros Serviços de Terceiros – PJ 
 
COZINHA PILOTO 
UNIDADE: 02.04.11 – MERENDA ESCOLAR 
12.306.0015.2018 – Atividade 
129  3.3.90.39   –  Outros Serviços de Terceiros - PJ 
 
PRAÇA DE ESPORTES 
UNIDADE: 02.04.13 – COORDENADORIA  DE ESPORTE 
27.812.0016.2019 – Atividade 
149  3.3.90.39   –  Outros Serviços de Terceiros - PJ 
 
BIBLIOTECA/DEP.CULTURA 
UNIDADE: 02.04.14 – COORDENADORIA DE CULTURA 
13.392.0017.2020 – Atividade 
156   3.3.90.39   –  Outros Serviços de Terceiros - PJ 
 
ALMOXARIFADO/DESTACAMENTO  
UNIDADE: 02.05.02 – COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
15.452.0019.2022 – Atividade 
175   3.3.90.39   –  Outros Serviços de Terceiros – PJ 
 
 
SETOR DA SAÚDE 
UNIDADE: 02.06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – REC. PRÓPRIOS.  
10.301.0022.2027 – Atividade 
202  3.3.90.39   –  Outros Serviços de Terceiros - PJ 
 
SETOR DE VIG.SANITÁRIA 
UNIDADE: 02.06.03 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA – REC. PRÓPRIOS. 
10.304.0023.2028 – Atividade 
231  3.3.90.39   –  Outros Serviços de Terceiros - PJ 
 
ASSISTÊNCIA SOCIAL /CRAS/FUNDO SOCIAL 
UNIDADE: 02.07.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – REC. PRÓPRIOS 
08.244.0025.2030 – Atividade 
259   3.3.90.39   –  Outros Serviços de Terceiros – PJ 
 
CONSELHO TUTELAR 
UNIDADE: 02.07.03 – FDO. MUNC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
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08.243.0026.2031 – Atividade 
285  3.3.90.39   –  Outros Serviços de Terceiros - PJ 
 
 
 

Valor estimado: R$ R$ 125.530,43 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e trinta reais e quarenta e 
três centavos) 
 
 
1 - DO OBJETO:  
 
1.1 - O objeto desta licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NA MODALIDADE SERVIÇO 
TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) EM: LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS, 
DIGITAIS, REDE INTELIGENTE (0800) E INTERNET BANDA LARGA, NOS TERMOS DAS 
CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - 
ANATEL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO – II, DESTE 
EDITAL. 

 

2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME: 
 
2.1 - Poderão participar desta licitação empresas cuja finalidade social abranjam o objeto deste 
certame. 
 
2.2 - É condição para a participação nesta licitação a apresentação, pelas licitantes, até a data, 
horário e no local indicado para a entrega no preâmbulo deste Instrumento Convocatório, os 
envelopes DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇOS (envelopes nº 01) e DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO (envelope nº 02), separados, não transparentes e lacrados que serão identificados 
da seguinte forma: 
 
PREFEITURA DE SANTA LÚCIA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 
Data e hora da abertura: 
Nome Empresarial: ........................................................... 
Endereço completo da licitante ....................................... 
CNPJ............................................................ 
ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
PREFEITURA DE SANTA LÚCIA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 
Data e hora da abertura: 
Nome Empresarial: ........................................................... 
Endereço completo da licitante ....................................... 
CNPJ.............................................................. 
ENVELOPE Nº. 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
2.3 - Em nenhuma hipótese serão recebidos os envelopes contendo a proposta de preços e 
documentação após o prazo limite estabelecido neste Edital. 
 
2.4 - Não poderão participar deste certame: 
 
a) Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
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b) Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas perante a Administração 
Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que tenham sido punidas com 
suspensão do direito de licitar ou contratar com este Município, desde que o ato tenha sido 
publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou; 
 
c) Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução e liquidação; 
 
d) Das quais participem, seja a que título for, dirigentes ou servidores, da entidade promotora 
desta licitação. 
 
3 - DO CREDENCIAMENTO NA SESSÃO DO PREGÃO: 
 
3.1 – No dia, hora e local estipulados no preâmbulo deste edital, as licitantes deverão estar 
representados por agentes credenciados, com poderes para formular lances, negociar preços e 
praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as 
fases licitatórias. 
 
3.2 – O credenciamento far-se-á por procuração através de instrumento público ou particular, em 
original ou cópia autenticada, devendo obrigatoriamente apresentar os dados constantes do 
Anexo IX. 
  
3.3 – Sendo o representante sócio ou dirigente da licitante, deverá apresentar cópia autenticada 
do respectivo ato constitutivo ou documento no qual estejam expressos os seus poderes. 
 
3.4 – O documento de credenciamento deverá ser entregue juntamente com a respectiva cédula 
de identidade ou documento equivalente, em separado dos envelopes ―PROPOSTA‖ e 
―HABILITAÇÃO‖. 
 
3.5 – A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a 
desclassificação ou inabilitação do licitante. Neste caso, o representante ficará apenas impedido 
de se manifestar e responder pelo licitante durante os trabalhos. 
 
3.6 – Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 
 
3.7 – Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Pregão e juntados ao 
processo administrativo. 
 
3.8 - Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente 
credenciados nos termos do presente Edital. 
 
3.9 - O credenciamento da licitante implica na responsabilidade legal da mesma ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão presencial. 
 
4 – DA IMPUGNAÇÃO E RECURSO: 
 
4.1 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data de abertura dos envelopes fixada no preâmbulo 
deste edital, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o presente edital. 
 
4.2 - Proclamada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação 
das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da 
recorrente, sendo-lhes assegurada imediata vista dos autos do processo. 
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4.2.1 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
4.2.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante implicará na decadência do 
direito de recurso. 
 
4.2.3 - O recurso contra a decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo. 
 
4.2.4 - Julgados os recursos, será classificada em 1º lugar a empresa vencedora e homologado o 
certame. 
 
4.2.5 - Não serão aceitos recursos efetivados através de ligação telefônica, via fax, via e-mail ou 
verbal, devendo os mesmos obrigatoriamente ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura, 
sempre dirigido à Pregoeira, informando o número do PREGÃO. 
5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 01: 
 
5.1 - O Envelope nº 1 - “Proposta” - deverá conter em seu interior a Proposta devidamente 
preenchida em papel timbrado da empresa, de forma clara e legível, em língua portuguesa, salvo 
quanto às palavras técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem 
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante 
legal da empresa. 
 
5.1.1 - A Proposta de Preços deverá conter os seguintes elementos:  
 
a) Nome da licitante, endereço completo, número do CNPJ, número da Inscrição Estadual, 
objeto e número do pregão.  
 
b) O preço do item proposto, sendo (Valor unitário, valor mensal e valor anual) que deverá 
ser expresso em moeda corrente nacional, contendo somente até duas casas após a 
vírgula e apurado à data da apresentação da proposta, sem inclusão de qualquer encargo 
financeiro ou previsão inflacionária, tudo em conformidade com Modelo constante do 
Anexo III. 

 
c) Prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados de sua 
apresentação; 
 
d) Indicação e todos os dados da pessoa responsável pela assinatura do contrato, caso a 
empresa seja a vencedora, sendo eles no mínimo: Nome Completo, Cargo/função exercida 
na empresa (Diretor, Sócio, procurador, etc), n.º da Cédula de Identidade (RG) e da 
Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas – CPF. 
 
e) Condições de Pagamento, que deverá estar em conformidade com o item 13 deste Edital. 

 
5.2 - O Envelope nº 1 - “Proposta” - deverá conter ainda em seu interior, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO: 
 
5.2.1 - Declaração firmada pelo representante legal da Proponente, de que tem 
conhecimento de todas as disposições editalícias e contratuais relacionadas ao objeto e 
sua execução e de que conhece as condições locais para o cumprimento das obrigações 
decorrentes desta licitação; 
 
5.3 - O Envelope nº. 1 - “Proposta” - deverá conter ainda em seu interior: 
 
5.3.1 - Para fins de comprovação de enquadramento como microempresa e empresa de 
pequeno porte, o interessado deverá apresentar Declaração (Conforme ANEXO VI) firmada 
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pelo representante legal da empresa e pelo contador responsável. Deverá apresentar ainda, 
Declaração (Conforme ANEXO VIII) firmada pelo representante legal da empresa e pelo 
contador responsável declarando não haver nenhuma das ocorrências previstas no § 4º do 
artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
5.5 – No preço ofertado já deverão estar incluídos todos os tributos e despesas diretas e indiretas 
necessárias à execução do objeto. 
 
5.6. - Os itens de Propostas que eventualmente não correspondam às especificações ou às 
quantidades contidas no Anexo II — Termo de Referência deste Edital, serão desconsiderados. 
 
5.7 - Poderão ser admitidos pela Pregoeira erros de natureza formal nas propostas, desde que 
seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua Proposta e não 
comprometam o interesse público. 
 
6 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 02: 
 
6.1 – Para se habilitarem a este certame, as empresas proponentes deverão comprovar a 
habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal na forma e condições 
previstas nos itens 6.5 a 6.10 deste edital e cumprir os requisitos nele especificados. 
 
6.2 – Constituem motivos para INABILITAÇÃO da proponente: 
  
6.2.1 – a não apresentação da documentação exigida para habilitação; 

 
6.2.2 – a apresentação de documentos com prazo de validade vencido; 
 
6.2.3 – a substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento 
de certidão.  
 
6.2.4 - a mesclagem de documentos de regularidade fiscal de estabelecimentos diversos, exceto 
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, quando houver recolhimento centralizado 
desses tributos. 
 
6.3 - Os documentos apresentados para fins de habilitação poderão ser os originais, cópia 
autenticada por Cartório, ou por publicação de órgãos da imprensa oficial, ou comprovantes 
extraídos via internet, sujeitos estes a verificação da validade. 
 

6.4 - Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados 
sequencialmente por item de habilitação, de modo a facilitar a análise. 

 
6.5 – Habilitação Jurídica: 
 
6.5.1 - A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa, cujo objeto social deverá ser 
compatível com o objeto licitado, consistirá em: 
 
a) Para Empresa Individual: Registro Comercial; 
 
b) Para Sociedade Comercial (Sociedades Empresárias em geral): Ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social em vigor e respectivas alterações, devidamente registrados; 
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c) Para Sociedade por Ações (Sociedade empresária do tipo S/A): ato constitutivo e 
respectivas alterações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores, 
em exercício; 
 
d) Para Sociedade Civil (Sociedade Simples): Inscrição do ato constitutivo e respectivas 
alterações, devidamente registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

 
e) Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de 
autorização, e ato constitutivo registrado no órgão competente. 

 
6.6 – Regularidade Fiscal: 
 
6.6.1 - A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da 
Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral. 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto a ser contratado, a saber: 
 
 b1) Se o ramo de atividade da empresa for comércio, deverá apresentar prova de inscrição 
estadual; 
 
   b2) Se o ramo de atividade da empresa for prestação de serviço, deverá apresentar prova 
de inscrição municipal.  
 
   b3) Se o ramo de atividade da empresa envolver comércio e prestação de serviços deverá 
apresentar prova de inscrição estadual e municipal.  
 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, conforme 
segue: 
 
  c1) A regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser comprovada através da 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida da 
União, expedida pela Secretaria da Receita Federal ou através de sistema eletrônico, 
ficando sua aceitação condicionada à verificação de veracidade via Internet. 

 
  c2) A regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, 
expedida pelo órgão competente e com prazo de validade em vigor. 
 
 c2.1) Para efeito de esclarecimento, as licitantes sediadas no Estado de São Paulo, a 
regularidade de débito para com a Fazenda Estadual será atestada pela apresentação das 
Certidões emitidas pela Secretaria da Fazenda (débitos não inscritos) e pela Procuradoria 
Geral do Estado (débitos inscritos em dívida ativa). 
 
 c3) A regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada por Certidão 
Negativa de Débitos de Tributos Municipais relativa a tributos de competência do Município 
sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade. 

 
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 
através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica 
Federal, ou através de sistema eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à verificação 
de veracidade via Internet. 
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e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 
6.6.2 - A prova de regularidade fiscal deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva 
com efeitos de Negativa. 
 
6.6.3 - Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência de 
créditos não vencidos em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou 
cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou 
reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou 
concessão de medida liminar em mandado de segurança. 
 
6.6.4 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo 
que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 
6.6.5 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista de 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, 
para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de negativa. 

 
6.6.6. - A não regularização da documentação no prazo previsto no item anterior implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.    
        
6.6.7 – A falta da documentação solicitada, no todo ou em parte, ou a apresentação de qualquer 
documento com prazo de validade vencido, respeitada a possibilidade de regularização tardia por 
parte das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, inabilitará no ato a licitante. 
 
6.6.8 – Também será inabilitado o Licitante que apresentar protocolo de documentos ou cópias de 
documentos sem a devida autenticação. 
 
6.7 – Qualificação Técnica: 
  
6.7.1 - A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em: 
 
6.7.1.1 - Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome do 
licitante, que comprovem quantitativos razoáveis, assim considerados de 50% (cinquenta por 
cento) a 60% (sessenta por cento) da execução pretendida (Súmula nº 024 – TCE). 
6.7.1.1.1 - O(s) atestado(s) deverá(ao) conter: 
- Prazo contratual, datas de início e término; 
- Objeto fornecido; 
- Quantidades fornecidas; 
- Caracterização do bom desempenho da licitante; 
- Outros dados característicos e, 
- A identificação da pessoa jurídica emitente bem como o nome e o cargo do signatário. 
6.7.1.1.2 - A referida comprovação poderá ser efetuada pelo somatório das quantidades 
realizadas em tantos contratos quanto dispuser o licitante. 
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6.7.2 - Apresentar a SCM - Licença de Comunicação Multimídia, expedida pela Anatel 
(Agência Nacional de Telecomunicações). 

 
6.8 – Qualificação Econômico-Financeira: 
 
6.8.1 - A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em: 
 
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo(s) cartório(s) distribuidor(es) 
da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data 
limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar do documento. 
 

a1) Nos termos da Súmula nº 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, empresas 
que estejam em processo de recuperação judicial não serão impedidas de participar deste 
procedimento licitatório, devendo, entretanto, apresentarem durante a fase de habilitação, o seu 
Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do 
atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital. 

 
6.9 - Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal: 
 
6.9.1 – O cumprimento do excerto legal acima mencionado será comprovado por: 
 
a) Declaração assinada por representante legal da licitante de que não outorga trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos de idade, e qualquer 
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (catorze) anos de idade conforme modelo constante no Anexo VII. 
 

 
7 – DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO: 
 
7.1 – No dia, hora e local designados no edital será realizada sessão pública para recebimento 
das propostas e da documentação de habilitação, podendo o interessado ou seu representante 
legal proceder ao respectivo credenciamento, nos termos do item 3 deste edital. 
 
7.2 – Aberta a sessão, os interessados apresentarão, à equipe de pregão, declaração dando 
ciência de que atendem plenamente os requisitos de habilitação conforme Modelo do 
Anexo V – Declaração de Atendimento das Condições de Habilitação. 
 
7.2.1 – A declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, cujo modelo constitui o Anexo 
V estará à disposição das licitantes para assinatura por ocasião da abertura da sessão podendo 
ser preenchida nessa ocasião.  
    
7.3 – Em seguida, a equipe de pregão procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas 
de preços, ordenando-as em ordem crescente de valor. 
 
7.4 – Em seguida o Pregoeira identificará a proposta de menor valor, cujo conteúdo atenda as 
especificações do edital e as necessidades da Prefeitura. 
 
7.5 – As propostas com valor superior em até 10% (dez por cento) da proposta de menor valor 
serão classificadas em ordem crescente. 
 
7.6 – Não havendo, no mínimo, três propostas classificadas na forma do item anterior, serão 
selecionadas as melhores ofertas até o limite de 03 (três), que participarão dos lances verbais, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas, desde que consideradas 
aprovadas na fase de verificação técnica. 
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7.7 – Em caso de empate de melhores propostas, todos os proponentes com o mesmo valor serão 
convidados a participar dos lances verbais. 
 
7.8 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, formulados de 
forma sucessiva, inferiores à proposta de menor valor. 
 
7.9 - A Pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior valor e os demais 
em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.  

 
7.10 – O tempo para formulação de lances verbais, para saneamento da documentação de 
habilitação e para determinação do valor entre lances será acordado entre os credenciados e a 
Equipe de Pregão, por ocasião do início da sessão pública. 
  
7.11 – O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, a(s) 
licitante(s) manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
7.12 – A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, 
quando convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e 
na manutenção do último preço apresentado pelo licitante para cada item, para efeito de 
ordenação das propostas. 
 
7.13 – Caso não sejam realizados lances verbais será verificada a conformidade da proposta 
escrita de menor valor global e a sua compatibilidade com os valores estimados para a licitação. 
 
7.14 - No caso de empate, proceder-se-á ao desempate conforme artigo 3º, § 2º da Lei Federal nº 
8666/93 e suas alterações, ressalvado o disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 
123/2006, em relação à Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Permanecendo ainda 
o empate, será realizado sorteio público na mesma sessão.  
7.15 - Será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 
 
7.16 - 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 ao melhor preço. 
 
7.17 - Na ocorrência do previsto no item anterior, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
mais bem classificada será convocada pela Pregoeira para apresentar nova proposta, no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.  
 
7.18 - Quando comparecer um único licitante ou houver uma única proposta válida ou classificada, 
caberá à Pregoeira verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 
 
7.19 – Declarada encerrada a etapa de lances e classificadas as ofertas na ordem crescente de 
valor, o Pregoeira examinará a aceitabilidade do preço da primeira classificada, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 
7.20 – Consideradas aceitáveis as propostas de menor valor, obedecidas às exigências fixadas no 
edital, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor para 
confirmação das suas condições de habilitação, sendo-lhe facultado o saneamento da 
documentação na própria sessão. 
 
7.21 - Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, a melhor 
proposta comercial de valor será declarada vencedora na ordem de classificação. 
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7.22 - Se o licitante desatender às exigências de habilitação, a Pregoeira examinará a oferta 
subsequente, verificando a 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. 
 
7.23 – Encerrada a fase de lances, a Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente 
para que seja obtido preço melhor. 
 
7.24 - Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e 
rubrica. 
 
7.25 - A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro 
em ata da síntese das suas razões. 
  
7.26 - Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas 
as fases preestabelecidas, os envelopes nº 2 serão devidamente rubricados pela Pregoeira e 
pelas licitantes e ficarão sob a guarda daquela, sendo exibidos às licitantes na reabertura da 
sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 
 
8 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
 
8.1 – Caso não haja recurso, a Pregoeira, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do 
certame ao autor do menor preço, encaminhando o processo para homologação pelo Prefeito 
Municipal. 
 
8.2 – Caso haja recurso, os interessados deverão apresentar memoriais, dirigidos à Pregoeira, 
devidamente protocolado no setor de protocolos da Prefeitura, no prazo de três dias úteis 
contados do dia subsequente à realização do pregão, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no dia 
útil subsequente ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 

 
8.2.1 – Nessa hipótese, a Pregoeira decidirá os recursos, adjudicará o objeto do Pregão 
Presencial e, constatada a regularidade dos atos procedimentais, encaminhará os autos ao 
Gabinete do Prefeito para homologação. 
 
8.2.2 - A adjudicação será feita pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
8.3 – O resultado final do Pregão será divulgado no Diário Oficial do Estado, Seção Municípios.  
 
9 – DA CONTRATAÇÃO: 
 
9.1 - Homologada a licitação, a vencedora será convocada para assinar o Termo de Contrato, cuja 
minuta constitui o Anexo IV, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis. 

9.1.1 - O prazo para assinatura do Termo de Contrato poderá ser prorrogado uma vez, desde que 
solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto neste item sob alegação de motivo justo 
que poderá ou não ser aceito pela Administração; 

9.2 - Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocado outro licitante, 
observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
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9.3 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco 
por cento) do seu valor inicial atualizado, a seu critério exclusivo, de acordo com o dispositivo no 
art. 65, I e § 1º, da Lei Federal 8666/93. 
 
9.4 - Após a celebração do contrato, os envelopes contendo os documentos de habilitação dos 
demais proponentes ficarão à disposição por 15 (quinze) dias corridos para serem retirados. Não 
sendo retirados os envelopes, a Administração providenciará a sua destruição, sem necessidade 
de comunicação prévia.  
 
9.5 - A fiscalização da execução contratual caberá à Secretaria de Administração e Finanças. 
 
9.6 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos 
termos da lei. 
 
9.8 - A contratada deverá manter, durante toda a execução contratual, as condições de 
habilitação.  
 
10 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 
 
10.1 – O recebimento do objeto desta licitação será feito pela Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, através de servidor designado. 
 
10.2 – No recebimento e aceitação da execução dos serviços serão observadas, no que couber, 
as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
10.3 – A Licitante vencedora ficará obrigada a iniciar os trabalhos constantes do objeto 
desta licitação no prazo máximo de até 10 (dez) dias, após a assinatura do contrato. 
 
11 – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA: 
 
11.1. Arcar com todas as despesas relativas ao objeto contratado deste edital e todos os tributos 
incidentes, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em lei. 
 
11.2 – A Contratada é a única responsável em qualquer caso, por danos ou prejuízos que possa 
causar a terceiros, sem qualquer responsabilidade de ônus para a Contratante pelo 
ressarcimento. 
 
11.3 - A Contratada não poderá transferir direitos e ou obrigações, no todo ou em parte, 
decorrentes deste contrato, sem prévia autorização da Contratante. 
 
11.4 - A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
presente certame. 
 
11.5 – O responsável designado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças da 
Contratante terá amplos poderes para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, cabendo-
lhes exigir o fiel cumprimento das obrigações contratuais, bem como propor, quando cabíveis, a 
aplicação das penalidades previstas neste edital sem prejuízos das aplicáveis pela legislação. 
 
12 – DAS SANÇÕES: 
 
12.1 - A desistência da proposta, lance ou oferta e a não aceitação do pedido, ensejarão a 
aplicação da penalidade de multa no importe correspondente a até 30% do valor da proposta. 
 



 ra 
Prefeitura do Município de Santa Lúcia 

Rua Coronel Luiz Pinto, 319, Centro, Santa Lucia/SP. 

CEP: 14825-000 – Tel: (16) 33969600 

e-mail: licitacao@santalucia.sp.gov.br 

 

______________________________________________________________________ 
 

12.2 - Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, 
no caso de não cumprimento por parte da empresa contratada das obrigações assumidas, ou a 
infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as 
seguintes penalidades: 
 
12.2.1 – advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as 
quais tenha a Contratada concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de 
Fornecedores do Município de Santa Lúcia; 
 
12.2.2 - cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de até 30% (trinta por 
cento) sobre o valor total da proposta; 
 
12.2.3 - suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de 
Santa Lúcia pelo prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 
12.3 - As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da 
empresa contratada ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.  
 
12.4 - As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa contratada da reparação das eventuais 
perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Santa Lúcia. 
 
12.5 - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 
cabíveis. 
 
12.6 - Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante 
poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das 
sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente: 

 

12.6.1 - Declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a Prefeitura Municipal, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo de até 5 (cinco) anos. 

 

12.7 - A não apresentação de Memoriais pelo licitante que manifestou em sessão pública a 
intenção de interpor recurso, sujeitá-lo-á à penalidade prevista no subitem 15.2.2. 
 
13 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
13.1 - A empresa vencedora emitirá Nota Fiscal, cujo valor será conferido pela Administração. O 
pagamento será realizado mensalmente em até 10 (dez) dias da emissão da nota fiscal e 
execução do objeto, bem como apresentação do relatório de serviços. 
 
13.1.1 – Não serão aceitas notas fiscais sem que a execução do objeto tenha sido realizada. 
 
13.2– O pagamento será feito somente através de crédito em conta bancária, por meio de 
depósito, em conta corrente.   
 
13.3 - Nos preços indicados na proposta deverão estar incluídas todas as despesas, inclusive as 
de transporte, montagem, tributos, encargos de leis sociais e quaisquer outras despesas 
acessórias e necessárias não especificadas neste edital, relativo ao objeto desta licitação. 
  
13.4 - Ocorrendo atraso no pagamento das faturas, acarretará a cobrança de juros moratórios de 
1% (um por cento) ao mês, calculado “pro rata temporis”. 
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13.5 - Havendo divergência quanto à qualidade ou quantidade dos serviços, o pagamento 
somente será liberado após ter sido solucionada a pendência, correndo por conta do contratado 
todas as despesas com devoluções, substituições ou complementações das mesmas. 
 
13.4 – Havendo atraso nos pagamentos devido a erro ou imprudência da Contratada, o município 
fica isento do pagamento de juros até que tais problemas sejam sanados. 
  
14 – DA RESCISÃO: 
 
14.1 - A rescisão do contrato se dará de acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei 
Federal nº. 8.666/93, e posteriores alterações, em especial quando constatado: 
  
14.1.1 - Persistência de infrações após a aplicação da multa prevista na Lei Federal n.º 
8.666/93. 
 
14.1.2 - Manifesta impossibilidade por parte da licitante vencedora de cumprir as 
obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente 
comprovado. 
 
14.1.3 - Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Prefeitura Municipal de Santa 
Lúcia. 
 
14.1.4 - Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8666/93. 
 
14.1.5 - Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou falência da licitante 
vencedora. 
 
14.1.6 - Inobservância da boa técnica na execução dos fornecimentos. 
 
15 – DA SUBCONTRATAÇÃO: 
 
15.1 – Não será admitida a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da 
Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, consoante art. 78, VI da Lei Federal N° 8.666/93. 
 
16 - DAS GARANTIAS: 

16.1 - Nos termos do caput do art. 56 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alterações, não será 
exigido da Contratada a prestação de garantias. 

17 – DAS ALTERAÇÕES: 
 
17.1 - O instrumento contratual poderá ser alterado nos seguintes casos, estabelecidos pela Lei 
Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, em seu Artigo 65 e demais 
parágrafos: 
 
a) unilateralmente  pela Administração: 

 
I) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição  quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei. 

 
b) por acordo entre as partes: 
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I) quando necessária a modificação do regime do modo de execução em face a verificação 
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originais; 
 
II) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com 
relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento 
de bens. 
 
III) para restabelecer a relação, que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos do 
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária ou extracontratual.     
 
Parágrafo Único – Nenhum acréscimo poderá exceder os limites estabelecidos no item 9.3 do 
presente edital.  
 
18 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
18.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão 
pelo Protocolo Geral. 
 
18.1.1 – A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no prazo de um dia 
útil sobre a matéria.  
 
18.1.2 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração no edital não afetar a formulação da 
proposta. 
 
18.1.3 – As respostas aos esclarecimentos ou impugnações serão veiculadas no Diário Oficial do 
Estado. 
 
18.1.4 - Esclarecimentos de ordem técnica poderão ser obtidos junto ao Departamento de 
Licitações através do telefone (0xx16) 3396-9600. 
 
18.2 – A apresentação dos Envelopes implica aceitação tácita e irrestrita pelo licitante de todas as 
condições estabelecidas no presente edital e em seus anexos. 
 
18.3 - É facultada à Pregoeira ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
18.4 - Fica assegurado ao Município de Santa Lúcia o direito de, por razões de interesse público, 
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, o presente pregão, ou anulá-la por ilegalidade, 
após o devido contraditório dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 
 
18.5 – As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
esta Municipalidade não será, em nenhum caso, responsável por estes custos, 
independentemente do resultado do processo licitatório. 
 
18.6 – As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
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18.7 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, 
a Pregoeira poderá fixar às licitantes o prazo de três dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que os inabilitaram ou 
desclassificaram. 
 
18.8 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que 
não haja comunicação da Pregoeira em contrário. 
 
18.9 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
normal no Município de Santa Lúcia. 
 
18.10 - Fica designado o foro da Comarca de Américo Brasiliense – SP, para dirimir quaisquer 
questões judiciais oriundas deste Edital. 
 
 

Santa Lúcia, 03 de abril 2020.  
 
 

LUIZ ANTONIO NOLI 
Prefeito Municipal de Santa Lúcia 
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ANEXO I 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
(enviar pelo e-mail licitacao@santalucia.sp.gov.br) 

 
 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) N° 005/2020 
 
PROCESSO Nº 013/2020 
 
 
Denominação: 
 
CNPJ:  
 
Endereço:  
 
e-mail:  
 
Cidade:  
 
Estado:  
 
Telefone:  
 
Fax: 
 
 

Obtivemos, através do acesso à página www.santalucia.sp.gov.br, nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada.  
 

____________________________, _______ de ____________de 2020. 
Nome: _______________________________ 

 
 
 
Senhor Licitante,  
 
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e sua empresa, solicitamos a Vossa 
Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações, pelo e-mail 
licitacao@santalucia.sp.gov.br. 
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal da comunicação, por meio de fax ou e-mail, 
de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
 
Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou 
esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. 
 
 

mailto:licitacao@santalucia.sp.gov.br
mailto:licitacao@boaesperanca.sp.gov.br
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ANEXO II 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PREGÃO (PRESENCIAL) N° 005/2020 
PROCESSO Nº 013/2020 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NA MODALIDADE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO 
COMUTADO (STFC) EM: LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS, DIGITAIS, REDE 
INTELIGENTE (0800) E INTERNET BANDA LARGA, NOS TERMOS DAS CONCESSÕES 
OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL, 
CONFORME A SEGUIR: 
 

DOS SERVIÇOS 

Linhas telefônicas 20    

Troncos Digitais - C/ 30 Canais 1    

Ramais  30    

Rede Inteligente 1    

Internet Banda Larga - Até 10 Mbps 1    

TRÁFEGO - Local 

Minuto fixo - fixo local - Analógico 3.000    

Minuto Local (VC1) - Analógico 1.000    

Minuto fixo - fixo local - 0800 100    

Minuto Local (VC1) - 0800 200    

Minuto fixo - fixo local - Digital 5.000    

Minuto Local (VC1) - Digital 3.000    

TRÁFEGO - Longa Distância - C/ Conexão Analógico 

Minuto fixo - fixo Intra-regional - Analógico 1.000    

Minuto fixo - móvel Intra-regional (VC2) - 
Analógico 

100    

Minuto fixo - fixo Inter-regional - Analógico 100    

Minuto fixo - móvel Inter-regional (VC3) - 
Analógico 

100    

Minuto fixo - fixo Intra-regional - Digital 4.000    

Minuto fixo - móvel Intra-regional (VC2) - Digital 100    

Minuto fixo - fixo Inter-regional - Digital 100    

Minuto fixo - móvel Inter-regional (VC3) - Digital 100    

 
1. DOS ACESSOS  

 
1.1. Linhas telefônicas (Terminais Analógicos)  
1.1.1. Fornecer linhas telefônicas analógicas nas quantidades e endereços solicitados pela 
CONTRATANTE.  
1.1.2. Ativar novas linhas telefônicas conforme necessidade da CONTRATANTE;  
1.1.3. Desativar linhas telefônicas que estiverem em operação conforme necessidade da 
CONTRATANTE;  
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1.1.4. Possibilidade de serviços adicionais como identificador de chamadas, busca entre 
terminais, bloqueio de ligações a cobrar ou DDD, DDI e celular conforme necessidade da 
CONTRATANTE e disponibilidade nas centrais CPA.  
1.1.5. Novas linhas telefônicas deverão ser instaladas no prazo máximo de 10 dias;  
1.1.6. Devem ser tele alimentadas a fim de garantir a comunicação mesmo na falta de energia 
elétrica.  
1.1.7. Tecnologias alternativas como FWT (Fixed wireless Terminal) serão emitidas somente 
para endereços onde não houver disponibilidade de par metálico. Será fornecido apenas o chip 
ficando a CONTRATANTE responsável pela compra do aparelho.  
1.1.8. Central de Atendimento 24 h por dia, 365 dias por ano através de um número 0800;  
1.1.9. A CONTRATADA deverá manter a mesma numeração atualmente utilizada (números de 
telefone) conforme critérios da Portabilidade regulamentada pela ANATEL e manter o mesmo 
meio físico de atendimento, para os números relacionados pela CONTRATANTE, posterior a 
este certame.  
 
1.2. Troncos Digitais E1 ou SIP Trunking 
 
1.2.1. Fornecer troncos digitais E1 ou SIP Trunking e faixas de ramais nas quantidades 
estabelecidas na Planilha de Preços; 
1.2.2. Interface tipo G.703; 
1.2.3. Sinalização de Linha tipo R2D ou SIP Trunking; 
1.2.4. Sinalização de Registro tipo MFC 5C ou 5S; 
1.2.5. Ativar e desativar troncos conforme necessidade da CONTRATANTE e segundo o limite 
estabelecido na lei 8.666;  
1.2.6. Prazo de instalação de 90 dias;  
1.2.7. Disponibilidade mensal (SLA - Service level agreement) de 99% ao mês;  
1.2.8. Início de atendimento em caso de defeito em até 4 horas após abertura de chamado 
técnico na central de relacionamento;  
1.2.9. Meio de atendimento em par-metálico ou fibra-óptica;  
1.2.10. Em casos onde for constatada inviabilidade de instalação a CONTRATADA deverá 
encaminhar as condições de atendimento (custo, prazo e meio) para análise da CONTRATANTE 
e será objeto de aditivo contratual;  
1.2.11. Central de Atendimento 24h por dia, 365 dias por ano, através de um número 0800;  
1.2.12. Mudança de endereço de acessos instalados tem o mesmo prazo de instalação de novos 
acessos, acessos especiais dependerão de projeto técnico para a definição do prazo de 
instalação;  
1.2.13. A CONTRATADA deverá manter a numeração atualmente utilizada (números de 
telefone) conforme critérios da Portabilidade regulamentada pela ANATEL, para os números 
relacionados pela CONTRATANTE, posterior a este certame.  
1.2.14 A CONTRATADA que ofertar a tecnologia SIP Trunking deverá fornecer o conversor para 
sinalização R2 em regime de comodato, para uso nos atuais PABX „s da CONTRATANTE; 
 
1.3 Rede Inteligente 0800 
1.3.1. Características mínimas 
1.3.2. Fornecer os serviços nas quantidades estabelecidas no modelo de proposta; 
1.3.3. O serviço 0800 deverá possuir número único; 
1.3.4. O serviço 0800 deverá completar chamadas da modalidade local originadas de terminais 
fixos e móveis para o mesmo DDD da localidade da CONTRATANTE;  
1.3.5. São vedadas as chamadas de longa distância nacional e longa distância internacional; 
1.3.6. O serviço 0800 deverá possuir a característica de discagem gratuita na origem da 
chamada; 
1.3.7. A CONTRATANTE informará a CONTRATADA, o tipo de interface (Acesso digital E1 ou 
linha analógica) especificado de acordo com o projeto de atendimento; 
1.3.8. O serviço deverá ser disponibilizado pela CONTRATADA 24 horas por dia, e estará 
limitado a escalas de atendimento e horários definidos pelo CONTRATANTE; 
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1.3.9. Central de Atendimento 24 h por dias, 365 dias por ano através de um número 0800; 
1.3.10. Prazo de instalação de até 60 (sessenta) dias após assinatura do contrato, prorrogáveis 
por mais 30 (trinta) dias; 
 
Facilidades disponíveis: 
A utilização das facilidades deste item serão objeto de aditivo contratual, pela CONTRATANTE; 

 Agendamento por horário - permite ao CONTRATANTE especificar onde deverão 
terminar as chamadas em função do horário em que forem efetuadas. 

 Agendamento por data - permite ao CONTRATANTE especificar onde as chamadas 
deverão terminar em função da data ou dia da semana em que serão realizadas para o 
número 0800. 

 Seleção de origem - permite ao CONTRATANTE especificar para onde serão 
encaminhados os atendimentos (Centro de atendimento) das chamadas conforme a 
origem da ligação. 

 Restrição de acesso por Telefone público  

 Restrição de área de abrangência - permite ao CONTRATANTE bloquear as áreas das 
quais não deseja receber chamadas de telefones fixos ou móveis. 

 Mensagem Personalizada - permite ao CONTRATANTE definir formato e conteúdo da 
mensagem que o chamador ouvirá ao ligar para o 0800. 

 Distribuição Cíclica de Chamadas - distribui chamadas de modo uniforme, evitando a 
sobrecarga de um centro de atendimento ou atendente. 

 Distribuição Sequencial de Chamadas - distribui sequencialmente as chamadas 
conforme ordem de troncos/ramais estabelecida, priorizando sempre a primeira 
terminação livre. 

 
2. DO TRÁFEGO TELEFÔNICO  

 
2.1. Método  
 
2.1.1. Conforme especificações mínimas estabelecidas pelo órgão regulador;  
2.1.2. Informar os custos de assinatura dos troncos digitais e faixas DDR;  
2.1.3. A tarifação das chamadas deverá ser realizada em minutos;  
2.1.4. As tarifas utilizadas deverão ter como base aqueles constantes do Plano básico de 
serviços ou do Plano alternativo de serviços, regulamentado para o setor de telecomunicação e 
informado através do preenchimento da Proposta Comercial, CONFORME ANATEL todos os 
impostos regulamentados e descontos concedidos a critério da Licitante;  
 
2.2. Perfil de tráfego  
 
2.2.1. Deverão ser considerados os volumes de chamadas indicadas no Anexo 2 como 
referência orientativa para apresentação de proposta;  
2.2.2. O Perfil de Tráfego e seus custos, compõem-se de uma ESTIMATIVA, em minutos e em 
valores, baseadas nas faturas das contas telefônicas da CONTRATANTE relativa às chamadas 
originadas em seu âmbito, bem como outros serviços atualmente utilizados;  
2.2.3. O Perfil de Tráfego, servirá tão somente de subsídio para análise da proposta global mais 
vantajosa, portanto não implicam em qualquer compromisso futuro ou restrição quantitativa de 
uso para a CONTRATANTE. 
 

3. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

3.1. Toda a infraestrutura civil, elétrica, ar condicionado, leitos de passagem de cabos, rede 
interna (cabeamento horizontal) e serviços são de responsabilidade da contratante, incluindo a 
adequação conforme as necessidades de implantação do projeto. 
3.2. Da mesma forma, será de responsabilidade da CONTRATANTE reparar ou refazer os 
acabamentos necessários para instalação do objeto pela CONTRATADA.  
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3.3. Requisitos mínimos sugeridos:  
3.3.1. Circuito Bifásico 220 / 110V (suportado por nobreak, com disjuntor de proteção 50 A). 
3.3.2. Rede estabilizada, ininterrupta, suportada por gerador, para garantir perfeito 
funcionamento dos equipamentos; 
3.3.3. Infraestrutura para que os acessos digitais (E1) ou analógicos (linhas telefônicas) 
cheguem até os equipamentos PABX da CONTRATANTE; 
3.3.4. Quadro de Força com circuitos independentes e exclusivos para os equipamentos com 
disjuntores de 110 e 220V; 
3.3.5. Cabeamento vertical e horizontal para a ativação dos ramais; 
3.3.6. Piso e paredes com acabamento final e vedação contra pó e umidade; 
3.3.7. Extintor de incêndio obedecendo às normas do corpo de bombeiros; 
3.3.8. Ambiente com climatização adequada, boa iluminação e acesso restrito; 
 

4. LINK INTERNET BANDA LARGA 
 
4.1 Acesso Internet banda larga nas velocidades informadas na planilha deste termo com 

especificações mínimas deste item e seus subitens. 

4.1.1. Acesso deve ser obrigatoriamente fornecido com par-metálico ou fibra óptica; 

4.1.2. Acesso bidirecional; 

4.1.3. Acesso simétrico ou assimétrico; 

4.1.4. Velocidade mínima de 40% da velocidade nominal, conforme resolução ANATEL; 

4.1.5. A CONTRATANTE não terá qualquer tipo de limitação quanto a quantidade (em bytes) e 

conteúdo da informação trafegada no acesso;  

4.1.6. Fornecimento mínimo de 1 endereços IP (V4) fixo ou variável por acesso; 

4.1.7. Vedada a utilização de rádios nas faixas de frequência de 2,4 Ghz e 5,8 Ghz, devido a 

poluição do espectro de frequência e interferência. 

4.1.8. A CONTRATADA deverá possuir Termo de Autorização para a prestação de Serviço 

Comunicação Multimídia (SCM) outorgado pela ANATEL; 

4.1.9. Central de Atendimento 24 h por dia, 365 dias por ano através de um número 0800; 

4.1.10. Prazo médio de indisponibilidade dos circuitos de 72 horas; 

4.1.11. Possibilidade de utilização de provedores de conteúdo por acesso; 

4.1.12. A contratação dos provedores de acesso é de responsabilidade do Contratante; 

4.1.13. Para instalações em novos endereços, a Contratante deverá solicitar consulta de 

viabilidade técnica a Contratada que, por sua vez, poderá não atender à solicitação em caso de 

inviabilidade.  

 
5. DOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 
TABELA 1 - RELAÇÃO DE LINHAS ANALÓGICAS 

 

RELAÇÃO DE LINHAS ANALÓGICAS 

LOGRADOURO MUNICÍPIO CEP TELEFONE 

AV AURELIO ORLANDI, 217 SANTA LUCIA 14825000 1633961331 

R LUIZ PINTO,CEL, 10 SANTA LUCIA 14825000 1633961622 

AV JOAO BORBA, 35 SANTA LUCIA 14825000 1633961460 

R LUIZ PINTO,CEL, 32 SANTA LUCIA 14825000 1633961391 

R BENTO DE ABREU, 460 SANTA LUCIA 14825000 1633961266 

R BENEDITO SAMPAIO MACHADO, 323 SANTA LUCIA 14825000 1633961125 
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AV RENATO DE FRANCISCO,PE, 34 SANTA LUCIA 14825000 1633961126 

R BENTO DE ABREU, 458 SANTA LUCIA 14825000 1633961149 

R RAIMUNDO MARANI, 100 SANTA LUCIA 14825000 1633961630 

R JOAO CALVO, 424 SANTA LUCIA 14825000 1633961631 

AV ALFREDO TRENTIN, 11 SANTA LUCIA 14825000 1633961633 

R RAIMUNDO MARANI, 200 SANTA LUCIA 14825000 1633961632 

AV MARIO PAVAN, 323 SANTA LUCIA 14825000 1633961445 

R DOMINGOS DE PRINCE, 211 SANTA LUCIA 14825000 1633961666 

AV RENATO DE FRANCISCO,PE, 78 SANTA LUCIA 14825000 1633961435 

AV RENATO DE FRANCISCO,PE, 38 SANTA LUCIA 14825000 1633961626 

R LUIZ PINTO,CEL, 170 SANTA LUCIA 14825000 1633961102 

R XAVIER MENDONCA, 142 SANTA LUCIA 14825000 1633961441 

R LUIZ PINTO,CEL, 319 SANTA LUCIA 14825000 1633961585 

R LUIZ PINTO,CEL, 407 SANTA LUCIA 14825000 1633961654 

 
 

TABELA 2 - RELAÇÃO DE TRONCO DIGITAL E1 
 

RELAÇÃO DE TRONCOS DIGITAIS E1 

LOGRADOURO MUNICÍPIO CEP TELEFONE 

R LUIZ PINTO,CEL, 319 SANTA LUCIA 14825000 1633969600 

 
 

TABELA 3 - RELAÇÃO DE ENDEREÇO BANDA LARGA 
 

RELAÇÃO DE ENDEREÇO BANDA LARGA 

LOGRADOURO MUNICÍPIO CEP 

R JOAO CALVO, 424 SANTA LUCIA 14825000 

 
 

 
6. DO VALOR ESTIMADO: 
 
Mensal: R$ 7.019,96 (Sete mil e dezenove reais e noventa e seis centavos) 
Anual: R$ 84.239,60 (Oitenta e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta centavos) 
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ANEXO III 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

PREGÃO (PRESENCIAL) N° 005/2020 
PROCESSO Nº 013/2020 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
telecomunicação na modalidade Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) em: linhas 
telefônicas analógicas, digitais, rede inteligente (0800) e internet banda larga, nos termos das 
concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, conforme termo 
de referência constante do ANEXO – II. 
 
ESPECIFICAÇÕES: 
 

Mensalidade dos Serviços 

  
QTD Valor unitário Valor mensal 

Valor 12 
Meses 

Linhas telefônicas 20    

Troncos Digitais - C/ 30 Canais 1    

Ramais  30    

Rede Inteligente 1    

Internet Banda Larga - Até 10 Mbps 1    

TRÁFEGO - Local 

Minuto fixo - fixo local - Analógico 3.000    

Minuto Local (VC1) - Analógico 1.000    

Minuto fixo - fixo local - 0800 100    

Minuto Local (VC1) - 0800 200    

Minuto fixo - fixo local - Digital 5.000    

Minuto Local (VC1) - Digital 3.000    

TRÁFEGO - Longa Distância - C/ Conexão Analógico 

Minuto fixo - fixo Intra-regional - Analógico 1.000    

Minuto fixo - móvel Intra-regional (VC2) - Analógico 100    

Minuto fixo - fixo Inter-regional - Analógico 100    

Minuto fixo - móvel Inter-regional (VC3) - Analógico 100    

Minuto fixo - fixo Intra-regional - Digital 4.000    

Minuto fixo - móvel Intra-regional (VC2) - Digital 100    

Minuto fixo - fixo Inter-regional - Digital 100    

Minuto fixo - móvel Inter-regional (VC3) - Digital 100    

TOTAL MENSAL  

TOTAL 12 MESES   
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Vigência do Contrato: 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo prazo legal. 
 
Validade da proposta de _______ (__) dias (mínimo de 60 dias) contados a partir da data de 
sua apresentação. 
 
Condições de Pagamento, que deverá estar em conformidade com o item 13 deste Edital. 
 
Indicação e todos os dados da pessoa responsável pela assinatura do contrato, caso a 
empresa seja a vencedora, sendo eles no mínimo: Nome Completo, Cargo/função exercida 
na empresa (Diretor, Sócio, procurador, etc), n.º da Cédula de Identidade (RG) e da 
Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas – CPF. 
 
DECLARO que a prestação dos serviços atende todas as especificações exigidas no Anexo II - 
Termo de Referência. 
 
DECLARO que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data 
da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, 
despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 
 
DECLARO que temos conhecimento de todas as disposições editalícias e contratuais 
relacionadas ao item do objeto e sua execução e de que conhece as condições locais para o 
cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação. 
 
Local e data, 
_______________________________________ 
(assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO IV 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO nº ______/2020 

 
PREGÃO (PRESENCIAL) N° 005/2020 

PROCESSO Nº 013/2020 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE SANTA LÚCIA E A EMPRESA _________ PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO 
NA MODALIDADE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO 
COMUTADO (STFC) EM: LINHAS TELEFÔNICAS 
ANALÓGICAS, DIGITAIS, REDE INTELIGENTE (0800) E 
INTERNET BANDA LARGA, NOS TERMOS DAS 
CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA 
NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL. 

 
 

O MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA, inscrito no CNPJ n.º 45.282.704/0001-32, neste ato, 

representado pelo seu Prefeito, o Senhor LUIZ ANTONIO NOLI, brasileiro, portador do RG nº 

23.258.974-4 e do CPF nº 108.932.148-17, residente na Rua Júlio Stucchi, nº 171, Bairro Nova 

Santa Lùcia, de ora em diante designado CONTRATANTE, e a empresa ______________, 

CNPJ sob nº ______, com sede na _______________________, nº ____, __________- __, 

representada na forma de seu estatuto/contrato social pelo Senhor ___________, RG nº 

_____________, CPF nº ____________, doravante denominada(s) CONTRATADA, resolvem 

firmar o presente Contrato Administrativo para o fornecimento de materiais permanentes, nos 

termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que 

couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Estadual nº 

6.544, de 22 de novembro de 1989, da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 

2006 e suas alterações, o Decreto Municipal nº 2.947, de 02 de junho de 2014, e Decreto 

Municipal nº 3.086, de 07 de fevereiro de 2017, bem como no Edital do Pregão Presencial 

005/2020, nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir 

estabelecidas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO 

 

1- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NA MODALIDADE SERVIÇO 

TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) EM: LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS, 

DIGITAIS, REDE INTELIGENTE (0800) E INTERNET BANDA LARGA, NOS TERMOS DAS 

CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – 

ANATEL, conforme Termo de Referência constante do ANEXO II do Edital do Pregão Presencial 

XXX/2020. 

 

1.2- O regime de execução do objeto é o de execução indireta.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 

 

2.1- O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com as especificações 
constantes no Termo de Referência, Anexo II do edital da respectiva licitação, correndo por 
conta da Contratada as despesas referentes à execução.  
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E PAGAMENTOS 
 
3.1- O pagamento será realizado mensalmente em até 10 (dez) dias a contar da emissão de 
nota fiscal, conferência e aceite pela Administração Municipal, em conta corrente da empresa 
contratada, no valor mensal de R$_____________(__________), sendo o valor total para 12 
(doze) meses R$ _______(_________), sendo: 
 

Mensalidade dos Serviços 

  
QTD Valor unitário Valor mensal 

Valor 12 
Meses 

Linhas telefônicas 20    

Troncos Digitais - C/ 30 Canais 1    

Ramais  30    

Rede Inteligente 1    

Internet Banda Larga - Até 10 Mbps 1    

TRÁFEGO - Local 

Minuto fixo - fixo local - Analógico 3.000    

Minuto Local (VC1) - Analógico 1.000    

Minuto fixo - fixo local - 0800 100    

Minuto Local (VC1) - 0800 200    

Minuto fixo - fixo local - Digital 5.000    

Minuto Local (VC1) - Digital 3.000    

TRÁFEGO - Longa Distância - C/ Conexão Analógico 

Minuto fixo - fixo Intra-regional - Analógico 1.000    

Minuto fixo - móvel Intra-regional (VC2) - Analógico 100    

Minuto fixo - fixo Inter-regional - Analógico 100    

Minuto fixo - móvel Inter-regional (VC3) - Analógico 100    

Minuto fixo - fixo Intra-regional - Digital 4.000    

Minuto fixo - móvel Intra-regional (VC2) - Digital 100    

Minuto fixo - fixo Inter-regional - Digital 100    

Minuto fixo - móvel Inter-regional (VC3) - Digital 100    

TOTAL MENSAL  

TOTAL 12 MESES   

 
 
3.2- O Atestado de Recebimento será expedido pela Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças após o recebimento da respectiva nota fiscal/fatura, desde que tenham sido 
observadas todas as disposições constantes no Termo de Referência, contido no Anexo II deste 
edital.  
 
3.3- Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados 
contenham incorreções.  
 
3.4- Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome 
da Contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
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Estaduais do Estado de São Paulo - CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por 
ocasião da realização de cada pagamento. 
 
3.5- Os recursos para a contratação são oriundos da ação planejada e transparente que objetiva 
prevenir riscos que possam afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante cumprimento de 
metas; 
 
3.6- As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, onerarão os recursos 
orçamentários e financeiros reservados nas Funcionais Programáticas: 
  
PREFEITURA 
UNIDADE: 02.02.01 – COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 
04.122.0003.2003 – Atividade 
015   3.3.90.39   –  Outros Serviços de Terceiros – PJ 
 
CASA DO AGRICULTOR 
UNIDADE: 02.03.02 – CONTROLE DO ABASTECIMENTO 
20.605.0006.2007 – Atividade 
042   3.3.90.39   –  Outros Serviços de Terceiros – PJ 
 
ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL – BERÇÁRIO,CRECHE E PRÉ ESCOLA 
UNIDADE: 02.04.01 – CRECHE 
12.365.0007.2.008 – Atividade 
049  3.3.90.39   –  Outros Serviços de Terceiros – PJ 
 
CENTRO EDUCACIONAL E PEDAGÓGICO 
UNIDADE: 02.04.04 – ENSINO FUNDAMENTAL 
12.361.0009.2.010 – Atividade 
071  3.3.90.39   –  Outros Serviços de Terceiros – PJ 
 
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 
UNIDADE: 02.04.04 – ENSINO FUNDAMENTAL 
12.361.0009.2.010 – Atividade 
071  3.3.90.39   –  Outros Serviços de Terceiros – PJ 
 
COZINHA PILOTO 
UNIDADE: 02.04.11 – MERENDA ESCOLAR 
12.306.0015.2018 – Atividade 
129  3.3.90.39   –  Outros Serviços de Terceiros - PJ 
 
PRAÇA DE ESPORTES 
UNIDADE: 02.04.13 – COORDENADORIA  DE ESPORTE 
27.812.0016.2019 – Atividade 
149  3.3.90.39   –  Outros Serviços de Terceiros - PJ 
 
BIBLIOTECA/DEP.CULTURA 
UNIDADE: 02.04.14 – COORDENADORIA DE CULTURA 
13.392.0017.2020 – Atividade 
156   3.3.90.39   –  Outros Serviços de Terceiros - PJ 
 
ALMOXARIFADO/DESTACAMENTO  
UNIDADE: 02.05.02 – COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
15.452.0019.2022 – Atividade 
175   3.3.90.39   –  Outros Serviços de Terceiros – PJ 
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SETOR DA SAÚDE 
UNIDADE: 02.06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – REC. PRÓPRIOS.  
10.301.0022.2027 – Atividade 
202  3.3.90.39   –  Outros Serviços de Terceiros - PJ 
 
SETOR DE VIG.SANITÁRIA 
UNIDADE: 02.06.03 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA – REC. PRÓPRIOS. 
10.304.0023.2028 – Atividade 
231  3.3.90.39   –  Outros Serviços de Terceiros - PJ 
 
ASSISTÊNCIA SOCIAL /CRAS/FUNDO SOCIAL 
UNIDADE: 02.07.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – REC. PRÓPRIOS 
08.244.0025.2030 – Atividade 
259   3.3.90.39   –  Outros Serviços de Terceiros – PJ 
 
CONSELHO TUTELAR 
UNIDADE: 02.07.03 – FDO. MUNC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
08.243.0026.2031 – Atividade 
285  3.3.90.39   –  Outros Serviços de Terceiros - PJ 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO  
 
4.1- A vigência contratual iniciar-se-á na data da assinatura do contrato encerrando-se no 
término da execução dos serviços.  
 
4.2- O prazo de execução deste contrato será de 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, 
contado da sua assinatura.  
 
4.3- O prazo mencionado no subitem 4.2 poderá ser prorrogado por igual (ais) e sucessivo(s) 
período(s), a critério da Administração Municipal, nos termos e condições permitidos pela 
legislação vigente.  
 
4.4- A Contratada poderá se opor à prorrogação de que trata o subitem anterior, desde que o 
faça mediante documento escrito, recebido pela Prefeitura Municipal, mediante protocolo, em até 
120 (cento e vinte) dias antes do vencimento do contrato ou de cada uma das prorrogações do 
prazo de vigência.  
 
4.5- As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração dos 
respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei federal 
nº 8.666/1993. 
 
4.6- A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência desta Prefeitura 
Municipal não gerará à Contratada direito a qualquer espécie de indenização. 
4.7- Não obstante o prazo estipulado no subitem 4.2, a vigência contratual nos exercícios 
subsequentes ao da assinatura do contrato estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada 
na existência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício, para 
atender as respectivas despesas.  
 
4.8- Ocorrendo a resolução do contrato, com base na condição estipulada no subitem 4.7, a 
Contratada não terá direito a qualquer espécie de indenização. 
 
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  
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5.1- Responsabilizar-se integralmente pelos objetos fornecidos, em conformidade com as 
disposições do Termo de Referência, Anexo II do Edital, nos termos deste contrato, observando, 
ainda a legislação vigente, ou quaisquer outras que vierem a substituí-la, alterá-la ou 
complementá-la.  
 
5.2- Cumprir integralmente, sem atrasos, o cronograma de execução previsto. 
 
5.3- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições que ensejaram sua habilitação, na fase licitatória, e naquelas 
exigidas na fase de contratação apresentando documentação revalidada se, no curso do 
contrato, algum documento perder a validade. 
 
5.4- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do contrato.  
 
5.5- Não ceder ou transferir o presente contrato, no todo ou em parte, nem subcontratar os 
serviços ora contratados, sem previa comunicação e autorização do município de Santa Lúcia, 
sob pena de rescisão. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 
6.1- Exercer a fiscalização dos serviços por pessoa especialmente designada.  
 
6.2- Encaminhar a liberação de pagamento da fatura aprovada, após a apresentação do 
Atestado de Recebimento. 
 
6.3- Notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do 
contrato, fixando prazo para a sua correção.  
 
6.4- Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
7.1- Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução do 
contrato, à Prefeitura Municipal de Santa Lúcia é reservado o direito de, sem de qualquer forma 
restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização, 
diretamente ou por prepostos designados. 
 
CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO E SANÇÕES 

 
8.1- O não cumprimento das obrigações assumidas neste contrato ou a ocorrência da hipótese 
prevista nos artigos 77 e 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela 
Lei Federal n.º 8.883, de 8 de junho de 1994, autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir 
unilateralmente o contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o 
disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência. 
 
8.2- A CONTRATADA se sujeita à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 
de julho de 2002 e no Decreto Municipal nº 3.086, de 07 de fevereiro de 2017 - Anexo X do 
Edital, que a CONTRATADA declara conhecer integralmente e que faz parte integrante do 
presente ajuste. 
 
8.3- No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os direitos do 
CONTRATANTE em aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que 
rege a licitação.  
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8.4- A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a 
responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela 
inadimplência.  
 
8.5- A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos 
prejuízos efetivados. 

 
CLÁUSULA NONA – FORO 

 
11.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente ajuste é o Foro da 
Comarca de Américo Brasiliense – SP. 

 
Nada mais havendo a ser pactuado, o presente contrato, após lido e achado conforme, vai 
assinado pelas partes.  

Santa Lúcia, ___ de ________ de 2020.  
 
 

LUIZ ANTONIO NOLI 
Prefeito Municipal 

 
 

____CONTRATADA_____ 
CNPJ n° __________ 

____Nome do Representante Legal______ 
RG n° _________ / CPF n° ____________ 

 
Testemunhas:  
 
_________________________________ 
Nome: 
RG:  
CPF: 

_________________________________ 
Nome: 
RG:  
CPF: 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
Eu ______________________(nome completo), RG nº _______, representante legal da 

______________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 

___________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as 

exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 005/2020 – PROCESSO Nº 013/2020, realizado pela Prefeitura Municipal de 

Santa Lúcia, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame. 

 
 
 

Santa Lúcia - SP, em ____ de ________________ de 2020. 

 
 
 

_______________________________________ 
 

Assinatura do representante legal 
 
 
 
 
 

Nome do representante legal:_____________________________________  
 
 
RG do representante legal:_________________ 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato 

convocatório, que a empresa _______________________________(denominação da pessoa 

jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno 

porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não 

possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, 

estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e 

comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei 

complementar, no procedimento licitatório do PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 – 

PROCESSO Nº 013/2020 realizado pela Prefeitura de Santa Lúcia do Estado de São Paulo. 

 

Santa Lúcia - SP, em ____ de ________________ de 2020. 

 

 

 
________________________ 

Assinatura 
Nome (representante legal) 

RG nº 
CPF nº 

 
 
 

________________________ 
Assinatura 

Nome (Contador da empresa) 
CRC n°  
RG nº 
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ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
 
 

Eu ___________________(nome completo), representante legal da empresa 

_____________________(denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 – PROCESSO Nº 013/2020, da Prefeitura Municipal de 

Santa Lúcia do Estado de São Paulo, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do inciso V 

do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, a 

__________________(denominação da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular 

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

artigo 7º da Constituição Federal. 

 
 

Santa Lúcia - SP, em ____ de ________________ de 2020. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

Nome do representante legal:_____________________________________  

 

 

 

RG do representante:_______________________________________ 

 



 ra 
Prefeitura do Município de Santa Lúcia 

Rua Coronel Luiz Pinto, 319, Centro, Santa Lucia/SP. 

CEP: 14825-000 – Tel: (16) 33969600 

e-mail: licitacao@santalucia.sp.gov.br 

 

______________________________________________________________________ 
 

ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI 
IMPEDIMENTO PARA ALCANÇAR OS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 

123/2006. 
 
 

 

A _____________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ______________, por 

seu(s) representante(s) legal(is), interessada em participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 

005/2020 – PROCESSO Nº 013/2020, da Prefeitura Municipal de Santa Lúcia, declara, sob as 

penas da lei, que não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos 

do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declara 

conhecer na íntegra. 

 

 

 

Santa Lúcia - SP, em ____ de ________________ de 2020. 

 

 

 
________________________ 

Assinatura 
Nome (representante legal) 

RG nº 
CPF nº 

 
 
 

________________________ 
Assinatura 

Nome (Contador da empresa) 
CRC n°  
RG nº 
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MODELO DE PROCURAÇÃO 
 
(Papel timbrado da empresa) 
 
 
 

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob 
o n.º ____________________________________, por meio de seu representante legal o(a) 
Sr.(a).________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 
___________________________ e do CPF nº.  ___________________________, nomeia 
seu(sua) bastante procurador(a) o(a) Sr.(a) __________________________________________, 
com poderes para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, referentes ao PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 005/2020 – PROCESSO Nº 013/2020. 
 
 
 
Local e data, 

 
 
 

_______________________________________ 
(assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO X 

DECRETO N° 3.086, de 07 de fevereiro de 2017. 
 

PUBLICADO no Paço Municipal em 07 de fevereiro de 2017, conforme art. 163 da Lei 
Orgânica do Município de Santa Lúcia. 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA - SP, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais e, tendo como fundamento a regra do artigo 115 da Lei nº. 8.666/93, considerando a 
faculdade de expedir normas para a realização de seus procedimentos licitatórios; considerando 
que a Lei nº. 8.666/93, ao se referir à multa o faz genericamente; 
Considerando a necessidade de se estabelecerem parâmetros para a aplicação da sanção. 
RESOLVE baixar o presente Decreto, na conformidade seguinte: 
Artigo 1º - A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei n°. 
8.666/93, no âmbito da Prefeitura Municipal de Santa Lúcia, obedecerá ao disposto neste 
Decreto. 
Artigo 2º - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração da Prefeitura 
Municipal de Santa Lúcia, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-o as seguintes penalidades: 
I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou 
II - Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo 
fim. 
Artigo 3º - O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de 
materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º 
da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não 
cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte 
proporção: 
I - Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e 
II - Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 
45º(quadragésimo quinto) dia de atraso. 
Parágrafo único - A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução 
total ou parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, 
previstos no edital ou contrato, sujeitando-se à aplicação da multa prevista no artigo quarto deste 
decreto. 
Artigo 4º - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicadas à 
contratada as seguintes penalidades: 
I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou 
II - Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim. 
Artigo 5º - O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela 
administração da Prefeitura Municipal De Santa Lúcia, que não excederá a 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento da intimação. 
Parágrafo único - A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a 
aplicação da multa prevista no Artigo 4º deste Decreto, considerando-se a mora, nesta hipótese, 
a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido no "caput" deste artigo. 
Artigo 6º - O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviços ou entrega de material 
somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento 
equivalente. 
Artigo 7º - As multas referidas neste decreto não impedem a aplicação de outras sanções 
previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02. 
§ 1º - Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a 
inexecução parcial, a Prefeitura reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos 
que a contratada tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa. 
§ 2º - Caso a contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor da 
multa, será retida a diferença, nos termos disciplinados no parágrafo anterior. 
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§ 3º - Se esta Prefeitura decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à 
contratada devidamente corrigido pelo IPC-FIPE. 
Artigo 8º - As normas estabelecidas neste Decreto deverão constar em todos os procedimentos 
licitatórios e de dispensa ou inexigibilidade de licitação. 
Artigo 9º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO XI 
 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

 

O município de Santa Lúcia - SP.  

Contrato n°.:    xxxxxxx (PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020). 

Objeto .......  :   xxxxxxxxxxxxxxxxx.  

Contratada: ....... 

Advogado(s): (*) 

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do 

seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, 

damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 

julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas 

legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

 

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

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 

Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 

da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 

prazos processuais. 

 

Local e data 

 

Pela Contratante: 

Pela Contratada: 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído. 
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ANEXO XII 
 

 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA 
CONTRATADO:  
CONTRATADA Nº (DE ORIGEM):  
OBJETO:  
 

Nome 
 

Cargo 
 

RG nº 
 

CPF nº 
 

Endereço (*) 
 

Telefone 
 

E-mail Institucional 
 

E-mail pessoal (*)  

(*) Não deve ser o endereço/e-mail do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço/e-mail onde poderá ser 
encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo. 
 
Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

Nome 
 

Cargo 
 

Endereço Comercial do Órgão/Setor 
 

Telefone e Fax 
 

E-mail Institucional 
 

LOCAL e DATA: 

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura) 
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ANEXO XIII 
 

 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

 

 
CONTRATANTE:  
CNPJ Nº:  
CONTRATADA:  
CNPJ Nº:  
CONTRATO N° (DE ORIGEM):  
DATA DA ASSINATURA:  
VIGÊNCIA:  
OBJETO:  
VALOR (R$):  
 
 
 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que 
os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo 
processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
e serão remetidos quando requisitados. 
 
 
 
LOCAL e DATA:  
RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


