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Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 009/2017 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE 

(PARTICIPAÇÃO DE LIVRE CONCORRÊNCIA e EXCLUSIVA DE ME, EPP E 

SOCIEDADES COOPERATIVAS) 

 

1 – Preâmbulo 

 

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu torna público que se acha aberta 

licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL 

POR LOTE, regime de execução de empreitada por preço global, que será regida pela 

Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Ato da Presidência n° 161, de 

17/12/2015 e, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, todas combinadas 

com a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais normas 

regulamentares aplicáveis, representado pelo Pregoeiro e equipe de apoio nomeados 

pelas Portarias da Presidência nº 20, de 1° de fevereiro de 2017, e nº 245, de 18 de 

setembro de 2017, tendo como objetivo a contratação de empresa especializada 

para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado Local, de Longa 

Distância Nacional e Internacional, Fixo/Móvel e Fixo/Fixo (LOTE 1), de 

Serviço de Acesso à Internet por meio de Conexão Dedicada de 20Mbps com 

fornecimento de roteador (LOTE 2) e Serviço de Acesso à Internet Banda 

Larga de velocidade nominal de 300Mbps com fornecimento de roteador 

(LOTE 3), para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, 

de acordo com as características e especificações constantes no ANEXO I e 

nas condições fixadas neste Edital e seus Anexos. As propostas deverão obedecer às 

especificações deste instrumento convocatório e anexos que dele fazem parte 

integrante. 

Os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação serão recebidos 

no endereço abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após 

o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

A sessão de processamento do Pregão, na forma Presencial, realizar-se-á na 

Sala das Comissões da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, sito na Travessa 

Oscar Muxfeldt, 81, Centro, iniciando-se no dia 10 de novembro de 2017, às 
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Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

09:00h. Todas as referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de 

Brasília – Distrito Federal. 

O Pregão, na forma Presencial, será realizado em sessão pública em todas as 

fases, sendo conduzido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pelo Presidente 

da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, através das Portarias da Presidência n° 20, de 

1° de fevereiro de 2017, e nº 245, de 18 de setembro de 2017. 

 

2 – DO OBJETO E DOS PREÇOS MÁXIMOS 

 

2.1 - Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço 

Telefônico Fixo Comutado Local, de Longa Distância Nacional e Internacional, 

Fixo/Móvel e Fixo/Fixo (LOTE 1), de Serviço de Acesso à Internet por meio 

de Conexão Dedicada de 20Mbps com fornecimento de roteador (LOTE 2) e 

Serviço de Acesso à Internet Banda Larga de velocidade nominal de 300Mbps 

com fornecimento de roteador (LOTE 3), conforme especificado no Anexo I deste 

Edital. 

 

2.2 - Por força do disposto no art. 27, inciso XXI, da Constituição do Estado do 

Paraná, fica fixado o preço máximo estimado para 60 (sessenta) meses deste certame 

em R$ 306.940,76 (Trezentos e seis mil, novecentos e quarenta reais e 

setenta e seis centavos). 

  

2.3 - A licitante deverá obedecer a TARIFA MÁXIMA UNITÁRIA, o VALOR 

MÁXIMO ANUAL POR ITEM e o VALOR MÁXIMO PARA O LOTE, fixados nas 

tabelas a seguir, sem possibilidade de ultrapassá-los, sob pena de desclassificação: 

 

LOTE 1 

ITEM 
QUANTIDADE 

ANUAL 
Unidade 

Tarifa 

Máxima 

Unitária 

Valor 

Máximo 

Anual 

1 – Ligação Local Fixo/Fixo    45.000 Minutos 0,1250365   5.626,64 

2 – Ligação Local Fixo/Móvel – VC1      5.000 Minutos 0,8532566   4.266,28 

3 – Ligação Longa Distância Fixo/Fixo      5.000 Minutos 0,7714233   3.857,12 

4 - Ligação Longa Distância Fixo/Móvel VC2         145 Minutos 1,8223066      264,23 

5 – Ligação Longa Distância Fixo/Móvel VC3         605 Minutos 1,8745733   1.134,12 

6 – Ligação Internacional Fixo/Fixo           60 Minutos 2,4889333      149,34 

7 - Ligação Internacional Fixo/Móvel           30 Minutos 2,5169000        75,51 
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Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

8 – Assinatura Básica Ramal DDR           12 Meses 301,28   3.615,36 

9 – Acesso Digital RTPC – DDR           12 Meses 394,57   4.734,84 

10 – Serviço de Identificação de Chamadas           12 Meses     0,00          0,00 

11 – Número Universal 0800           12 Meses   73,83      885,96 

12 – Seleção Origem Serviço 0800           12 Meses   49,30      591,60 

13 – Serviços Locais Fixo (0800)         120 Minutos 0,2206433        26,48 

14 - Serviços Locais Móvel (0800)         120 Minutos 0,8708333      104,50 

VALOR MÁXIMO PARA O LOTE 1  25.331,98 

 

LOTE 2 

ITEM 
QUANTIDADE 

ANUAL 
Unidade 

Tarifa 

Máxima 

Unitária 

Valor 

Máximo 

Anual 

1 – Link Dedicado de Acesso à Internet 20Mbps         12 Meses 2.326,95 27.923,40 

2 – Serviço de Instalação do item 1 do lote 2         01 Instalação 2.539,20   2.539,20 

VALOR MÁXIMO PARA O LOTE 2    30.462,60 

 

LOTE 3 - EXCLUSIVO DE ME, EPP E SOCIEDADES COOPERATIVAS 

ITEM 
QUANTIDADE 

ANUAL 
Unidade 

Tarifa 

Máxima 

Unitária 

Valor 

Máximo 

Anual 

1 – Link de Acesso à Internet de 300Mbps         12 Meses    633,20   7.598,40 

2 – Serviço de Instalação do item 1 do lote 3         01 Instalação    132,66      132,66 

VALOR MÁXIMO PARA O LOTE 3      7.731,06 

 

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 - Poderão participar dos Lotes 1 e 2 deste certame todos os interessados que 

comprovem aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 

objeto da contratação, que estejam legalmente estabelecidos na forma da lei, para os 

fins do objeto pleiteado. 

 

3.2 – O Lote 3 deste certame é de participação exclusiva de microempresas e 

empresas de pequeno porte, consoante estabelece o inciso I do artigo 48 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 ou de sociedades cooperativas 

enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, pertencentes ao 

ramo de atividade do objeto da contratação e que preencherem as condições deste 

Edital. 
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Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

 

3.3 - Não poderão participar deste certame os interessados: 

 

 3.3.1 - Que se encontrem em regime de recuperação judicial ou sob 

decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, sob 

concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

 

 3.3.2 - Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida sua reabilitação; 

 

          3.3.3 - Que tenham sido punidas com suspensão/impedimento de licitar ou 

contratar com a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu ou com a Prefeitura Municipal de 

Foz do Iguaçu, durante o prazo da sanção aplicada. 

 

3.4 – Na presente licitação é vedada a participação de empresas reunidas em 

consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição, em virtude do pequeno 

vulto e da baixa complexidade do objeto licitado, o que permite a participação de 

vários licitantes no presente certame. 

 

3.5 - É facultado às empresas interessadas em participar do certame licitatório, antes 

da apresentação da proposta, a realização de vistoria prévia nas instalações da 

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, para a perfeita adequação e dimensionamento 

dos serviços a serem prestados. Para tanto, deverão agendá-la, com os servidores 

Fábio Sergio da Silva ou Reinado Gomes Ferreira, através do telefone 45 3521-

8100, no horário de 08 às 14 horas, de segunda a sexta-feira.  

 

3.5.1 - Caso a licitante que venha a ser contratada, não tenha realizado a 

visita, não poderá deixar de realizar o serviço nos termos e condições pactuadas, sob 

a alegação de não ter tido ciência de tais condições.  

 

3.5.2 - A vistoria deverá ser realizada até a véspera da data da abertura dos 

envelopes do certame.   
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Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

 

4 – DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1. – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual ou de EIRELI (Empresa 

Individual de Responsabilidade Limitada); 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social primitivo e últimas alterações que 

dizem respeito ao atual quadro societário, objeto social e administrador (es) societário 

(s), devidamente registrados na Junta Comercial, em se tratando de sociedades 

comerciais; 

c) Documentos de eleição do(s) atual(is) administrador(es), tratando-se de sociedades 

por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste item;  

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício;  

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.  

 

4.1.1 - O representante legal deve apresentar o estatuto social, contrato 

social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no 

qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura. 

 

4.1.2 - O Procurador deve apresentar a procuração por instrumento público 

e, se particular (Modelo Anexo II), com firma reconhecida, da qual constem poderes 

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

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

correspondente documento, dentre os indicados nas alíneas "a" ao “e” do item 4.1, 

que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

 

4.1.3 - O representante legal ou procurador deverá identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto. 
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Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

4.1.4 - Será admitido apenas 01 (um) credenciado para cada licitante, sendo 

que o mesmo só poderá representar uma empresa. 

 

4.1.5 - Aberta a sessão de processamento do pregão, o credenciado que se 

ausentar da sala sem a prévia e expressa autorização do Pregoeiro, terá a licitante por 

ele representada excluída do processo licitatório. 

 

4.2 - A condição de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou sociedade 

cooperativa, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 

123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação de declaração de 

enquadramento (vide Anexo IX) aos ditames do art. 3º da referida lei ou certidão 

expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103, 

publicado no D.O.U. do dia 22/05/2007. 

 

4.3 - A identificação das microempresas, das empresas de pequeno porte e das 

sociedades cooperativas, na sessão pública do pregão presencial, só deverá ocorrer 

após o encerramento dos lances dos Lotes 1 e 2. 

 

4.4 - Os Documentos referentes ao Credenciamento deverão ser apresentados fora 

dos envelopes n° 01 a 04, devendo ser entregues diretamente ao Pregoeiro, 

em original ou cópia autenticada. 

 

4.5 – A falta da apresentação de qualquer documento de credenciamento poderá ser 

suprida, temporariamente, pelo fornecimento, via fax ou e-mail, de cópia do 

documento faltante, que deverá ser entregue em mãos do pregoeiro até a abertura 

dos envelopes. Por sua vez, o documento original deverá ser apresentado em até 48 

horas, contadas do início do certame, para conferência com a cópia antes 

apresentada. 

 

4.5.1 – Caso o representante da licitante não entregue o documento faltante 

para credenciamento, o mesmo será considerado ausente e seus envelopes serão 

acolhidos na forma do item 4.6. 

 

4.6 - O representante da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará 

impedido de ofertar lances, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor 
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Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

recurso, enfim, de representar a licitante durante a sessão de abertura dos envelopes 

nº 01, 02, 03 e 04 relativos a este Pregão Presencial. Neste caso, será mantido o 

preço apresentado pela licitante em sua proposta comercial escrita para efeito de 

ordenação das propostas e apuração do menor preço.  

 

5 – EDITAL 

5.1. - Integram o presente Edital, os seguintes documentos: 

 

5.1.1 - ANEXO I – Especificação do Objeto e outras informações; 

5.1.2 - ANEXO II – Modelo de Procuração para Credenciamento (Entregar 

diretamente ao Pregoeiro); 

 

5.1.3 – ANEXO III – Modelo de Declaração de Idoneidade (envelope n° 

04); 

5.1.4 – ANEXO IV – Modelo de Declaração de Observância do Art. 7º, Inciso 

XXXIII, da Constituição Federal (envelope n° 04); 

 

5.1.5 - ANEXO V - Modelo de Declaração de Recebimento ou Acesso da 

Documentação (envelope n° 04); 

 

5.1.6 – ANEXO VI-A, VI-B E VI-C – Modelos Propostas de Preço 

(envelopes n° 01, 02 e 03, respectivamente); 

 

5.1.7 – ANEXO VII – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de 

Habilitação (Entregar diretamente ao Pregoeiro); 

 

5.1.8 – ANEXO VIII – Declaração de inexistência de fato superveniente 

(envelope n° 04); 

 

5.1.9 – ANEXO IX – Modelo de Declaração para Microempresa, Empresa de 

Pequeno Porte ou Sociedade Cooperativa (Entregar diretamente ao Pregoeiro, 

quando solicitado); 

 

5.1.10 – ANEXOS X-A (Lote 1) e X-B (Lotes 2 e 3) – Minutas de 

Contrato. 
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Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

5.2. - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial, estará à disposição dos 

interessados no Protocolo Geral da Câmara Municipal, localizada na Travessa Oscar 

Muxfeldt, nº 81, nesta cidade e no site da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, 

www.cmfi.pr.gov.br. 

 

5.3. - A retirada do Edital poderá ser feita a partir do dia útil seguinte ao da última 

publicação até o dia útil imediatamente anterior ao dia da realização da sessão pública 

para recebimento das propostas, no horário das 08:00 às 14:00 horas, mediante 

assinatura do termo de recebimento. 

 

5.4. – Eventual impugnação deste Edital deve ser formalizada até dois dias úteis antes 

da data fixada para abertura da sessão pública. 

 

 

6 - DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇO E HABILITAÇÃO 

 

6.1 – A(s) proposta(s) e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 

separadamente, em 04 (quatro) envelopes fechados, contendo em sua parte externa, 

além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

- CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 

 Pregão Presencial nº 009/2017. 

 Envelope nº 01 – “Proposta de Preço – LOTE 1”. 

 Proponente: (Firma Social ou Denominação Social – CNPJ) 

e/ou 

- CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 

 Pregão Presencial nº 009/2017. 

 Envelope nº 02 – “Proposta de Preço – LOTE 2”. 

 Proponente: (Firma Social ou Denominação Social – CNPJ) 

 

 

http://www.araucaria.pr.gov.br/
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e/ou 

- CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 

 Pregão Presencial nº 009/2017. 

 Envelope nº 03 – “Proposta de Preço – LOTE 3” – EXCLUSIVO DE ME, EPP E 

SOCIEDADES COOPERATIVAS  

 Proponente: (Firma Social ou Denominação Social – CNPJ) 

e 

- CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 

 Pregão Presencial nº 009/2017. 

 Envelope nº 04 – “Documentos de Habilitação”. 

 Proponente: (Firma Social ou Denominação Social – CNPJ) 

 

7 – DO CONTEÚDO DOS ENVELOPES DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇO  

 

7.1 - A proposta deverá preencher os seguintes requisitos: 

 

7.1.1 – Utilização, preferencialmente, do Modelo de Proposta de Preço (Anexo 

VI-A e/ou Anexo VI-B e/ou Anexo VI-C) que deverá ser impressa, sem rasuras, 

emendas, borrões ou entrelinhas, em folhas preferencialmente em papel timbrado da 

empresa, com suas páginas numeradas sequencialmente e ser datada e assinada na 

última folha e rubricada nas demais pelo representante legal da licitante ou pelo 

procurador, juntando-se a procuração;  

 

7.1.2 - Conter o preço, em algarismos e por extenso, em moeda corrente do 

país, com 02 (duas) casas decimais. Em caso de divergência entre o preço expresso 

em algarismos e por extenso, o Pregoeiro decidirá a respeito, determinado a solução 

mais adequada à divergência encontrada; 

 

7.1.3 - O preço para o objeto deverá ser cotado pelos valores unitários e 

global, nele já incluso toda e qualquer incidência de impostos, taxas, tributos e todas 

as demais despesas ou custos necessários para o fornecimento do objeto da presente 
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licitação, bem como seguros e demais custos ou encargos fiscais e trabalhistas, 

previstos na legislação pertinente; 

 

7.1.4 – Consignar prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) 

dias, contados a partir da data de realização da sessão de abertura do Pregão, 

encerrando-se sempre em dia útil; 

 

7.1.5 - Indicar firma ou denominação social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail 

para contato. 

 

7.2 - Caso o prazo de que trata o subitem 7.1.4 não esteja expressamente indicado 

na proposta, o mesmo será considerado como aceito. 

 

7.3 - Será desclassificada a proposta elaborada em desacordo com os termos deste 

Edital e seus Anexos ou que se opuser a quaisquer dispositivos legais vigentes. 

 

7.4 - A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

7.5 - As licitantes apresentarão suas propostas mediante preenchimento, 

preferencialmente, dos formulários constantes dos Anexos VI-A, VI-B e VI-C. 

 

7.6 - O Perfil de Tráfego consignado para o Lote 1 no Anexo I, Itens 1.1 e 1.2, 

apresenta estimativa de ligações telefônicas Locais, Longa Distância Nacional e 

Longa Distância Internacional, Fixo e Móvel, com o propósito de servir apenas 

como subsidio para as proponentes na formulação da proposta para o Lote 1, 

de forma que não se constituirá em qualquer compromisso futuro com a prestadora; o 

valor a ser pago será aquele correspondente ao efetivo uso do serviço pela Câmara 

Municipal. 

 

 

8 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N° 04 - HABILITAÇÃO 

 

8.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original 

ou por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia 
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acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe 

de Apoio. 

 

8.2 - O Envelope nº 04 – “Habilitação” deverá conter os documentos a seguir 

relacionados, os quais dizem respeito a: 

 

8.2.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Os documentos de Habilitação Jurídica são os mesmos apresentados para o 

credenciamento neste Pregão (item 4.1), não sendo necessária sua apresentação 

novamente; 

b) Declaração de idoneidade (Anexo III); 

c) Declaração de observância do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal 

(Anexo IV); 

d) Declaração de recebimento ou acesso da documentação (Anexo V); 

e) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação, posterior 

à emissão do Certificado de Inscrição em Cadastro de Fornecedores no setor público, 

se apresentado para habilitação (Anexo VIII). 

 

8.2.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

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

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto ora licitado; 

c) Certidão conjunta Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos 

relativos a Tributos Federais, à Previdência Social e à Dívida Ativa da União ou outra 

prova equivalente, na forma da lei (Secretaria da Receita Federal); 

d) Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeitos de negativa com a 

Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

e) Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeitos de negativa com a 

Fazenda Municipal da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

f) Certificado de Regularidade - FGTS; 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou de 
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Certidão Positiva com Efeitos de 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. 

 

8.2.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo cartório distribuidor do 

principal estabelecimento da pessoa jurídica. 

 

8.2.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

com o objeto, dentro da área geográfica onde se localiza a CONTRATANTE, mediante 

apresentação de prova de concessão, permissão ou autorização e/ou 

permissão/outorga para a prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado, em 

documento emitido pela ANATEL, nos termos da legislação em vigor, para o Lote 1. 

 

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

com o objeto, dentro da área geográfica onde se localiza a CONTRATANTE, mediante 

apresentação de prova de concessão, permissão, licença ou autorização e/ou 

permissão/outorga para a prestação de Serviço de Acesso à Internet ou Comunicação 

Multimídia, em documento emitido pela ANATEL, nos termos da legislação em vigor, 

para os Lotes 2 e 3. 

 

 

8.3 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO. 

 

8.3.1 - É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital pelo comprovante de registro cadastral para participar de 

licitações junto à Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, no ramo de atividade 

compatível com o objeto do certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado 

dos documentos relacionados nos subitens 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3, que não tenham sido 

apresentados para o cadastramento ou, se apresentados, estejam com os respectivos 

prazos de validade vencidos na data de apresentação das propostas.  
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8.3.2 – As microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades 

cooperativas, por ocasião da participação no certame deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição.  

 

8.3.2.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 

será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por 

igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

8.3.2.2 – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do 

art. 43, da LC 123/2006, 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. 

 

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

Administração aceitará como válidas, as expedidas até 90 (noventa) dias 

imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.  

 

9 - DO PROCEDIMENTO, JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E 

HABILITAÇÃO 

 

9.1 – No horário e local indicado no preâmbulo, iniciar-se-á o credenciamento dos 

interessados em participar do certame.  

 

9.2 - Após os respectivos credenciamentos, será iniciada a sessão pública de 

processamento do pregão, momento em que as licitantes deverão entregar ao 

Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo 

com o modelo do Anexo VII deste Edital, sob pena de desclassificação do certame. 

Entregarão, em seguida, em envelopes separados e lacrados, as propostas de preços e 

os documentos de habilitação. 
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9.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope de Proposta de Preço, estará 

encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de 

novos participantes no certame.  

 

9.2.2 - A Proposta de Preço não poderá ultrapassar os preços unitários e 

globais estipulados no item 2.3 deste Edital, sob pena de desclassificação do certame. 

 

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

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que não 

atendam as especificações, prazos e condições deste Edital. 

 

9.3.1 - Serão desclassificadas as ofertas ou vantagens baseadas nas 

propostas das demais licitantes ou com valor manifestadamente inexequível. 

 

9.3.2 – Após a abertura das propostas não serão admitidos pedidos de 

cancelamento, retificação de valores ou de quaisquer outras condições oferecidas. 

 

 9.3.3 – Para efeito de julgamento das propostas de preços será considerado 

o MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL aquele lançado pelo licitante na proposta de preço 

(Anexos VI-A, VI-B e VI-C). 

 

9.4 - O Pregoeiro poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes 

falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 

 

9.5 - As propostas serão classificadas para a etapa de lances de acordo com os 

seguintes critérios: 

a) Primeiramente, a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL e as que lhe forem 

superiores em até 10% (dez por cento); 

b) Não havendo pelo menos 3 (três) propostas com preços na condição definida na 

alínea anterior, serão selecionadas as que apresentarem os menores preços, até o 

máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 

propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.  

 

9.6 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas 

para formularem lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de MAIOR 
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PREÇO GLOBAL ANUAL e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se 

por meio de sorteio no caso de empate de preços.  

 

9.7 - Os lances deverão ser formulados em valores decrescentes, inferiores à proposta 

de MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL, observada a redução mínima entre os lances, 

de acordo com o fixado pelo Pregoeiro, aplicável inclusive em relação ao primeiro.  

 

9.8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando os classificados nessa 

etapa declinarem da formulação de lances.  

 

9.9 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 

implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 

último preço apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das propostas. 

 

9.10 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 

proponente desistente às penalidades constantes neste Edital. 

 

9.11 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas 

à redução do preço. 

 

9.12 - Após a negociação o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 

 

9.13 - Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada 

não tiver sido ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa (que atenda aos critérios estabelecidos no art. 34, da Lei Federal n° 

11.488/2007) e houver proposta apresentada por microempresa, empresa de pequeno 

porte ou sociedade cooperativa em até 5% (cinco por cento) superior à melhor 

proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

a) solicitação pelo Pregoeiro da declaração de enquadramento (vide Anexo IX) aos 

ditames do art. 3º da referida Lei Complementar 123/2006 ou certidão expedida pela 

Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103, publicado no 

D.O.U. do dia 22/05/2007; 
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b) a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa mais bem 

classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar 

nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, 

atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste 

Pregão; 

 

c) não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa mais bem classificada, na forma da letra anterior, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas 

estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 

d) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa que se encontrem no limite estabelecido no 

caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

 

e) o Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento do 

licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa; 

 

f) na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

  

9.14 - Considerada aceitável a oferta de MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL, será 

aberto o envelope de documentos de habilitação.  

 

9.15 - Eventuais falhas, dúvidas em relação à regularidade dos documentos de 

habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até 

a decisão sobre a habilitação, inclusive verificação efetuada por meio eletrônico hábil 

de informações.  

 

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

os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 

devidamente justificada.  
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9.16.1 - A Administração não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios eletrônicos no momento da verificação.  

 

9.16.2 - Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 

documentos alcançados pela verificação, a licitante será declarada inabilitada.  

 

9.17 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, 

a licitante será declarada vencedora.  

 

9.18 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a 

habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará 

com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 

condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 

aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado 

vencedor. 

  

9.19 – A proposta de preço será ajustada com base na oferta final vencedora do 

certame e encaminhada ao Pregoeiro, para fins de emissão do contrato. 

 

10 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

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

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para 

apresentação de memoriais, sendo que o início e o término da contagem do prazo se 

dará sempre em dia útil, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos e 

extração de cópias as suas expensas.  

 

10.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará em 

decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à 

licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 

homologação.  
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10.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  

 

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

autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a contratação. 

 

10.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação 

dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

 

10.6 – A adjudicação será feita à empresa que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL 

ANUAL, depois de finalizada a etapa de lances e a negociação. 

 

11 – DOS PRAZOS, CONDIÇÕES PARA ASSINATURA E EXECUÇÃO DO 

CONTRATO, PARA ENTREGA DO OBJETO E REAJUSTE 

 

11.1 – O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses, contados a 

partir da data de sua assinatura. 

 

11.2 – O prazo para assinatura do Instrumento de Contrato será de até 5 (cinco) dias 

úteis, contados da homologação do certame pela autoridade competente. 

 

11.3 - As Contratadas deverão concluir os serviços de instalação, configuração e 

habilitação dos entroncamentos digitais, modens ou quaisquer materiais necessários e 

iniciar a prestação dos serviços no dia 01 de Dezembro de 2017. 

 

11.4 - Os serviços serão recebidos pela Câmara Municipal, provisória e mensalmente, 

no ato da entrega da Nota fiscal/Fatura relativa aos serviços prestados, para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste 

Edital e na proposta. 

 

11.5 - O recebimento definitivo dar-se-á em até 5 (cinco) dias depois do 

recebimento provisório, após verificação de que os serviços foram prestados de acordo 

com as condições e as especificações previstas no contrato e de que os valores 

cobrados estão de acordo com a previsão contratual.  
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11.6 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 

procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

 

11.7 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 

da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

11.8 – O reajuste do contrato está definido na Cláusula Terceira dos Anexos X-A e 

X-B. 

 

11.9 - Os prazos previstos nesta contratação, decorrentes deste procedimento, 

poderão ser prorrogados, dependendo de justo motivo e de solicitação apresentada 

antes do seu término. 

 

 

12 - DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.  

 

12.1 – O pagamento será feito na forma constante na Cláusula Quarta da “MINUTA 

DE CONTRATO” – ANEXOS X-A e X-B deste Edital. 

 

12.2 - As despesas decorrentes deste pregão, no exercício financeiro de 2017, 

correrão pela seguinte dotação orçamentária: 

0102.01031.0001.2003.3390.39.1001.5800 - Serviços de Telecomunicações. 

 

12.2.1 - Os pagamentos decorrentes do objeto deste pregão, nos exercícios 

seguintes, correrão por conta das correspondentes dotações orçamentárias aprovadas 

na Lei Orçamentária respectiva, sendo que as alterações se processarão por meio de 

simples procedimento administrativo. 

 

 

13 - DA CONTRATAÇÃO 
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13.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante Contrato, 

conforme minutas constantes nos ANEXOS X-A e X-B, que deverá ser assinado no 

prazo de até 05 (cinco) dias, contados da homologação do certame pela autoridade 

competente.  

 

13.1.1 - Se no ato da assinatura do Contrato, as certidões de regularidade de 

débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal e o 

Débitos Trabalhistas, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante 

verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos 

do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais 

meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.  

 

13.1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de 

informações, a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem 13.1.1, mediante a 

apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob 

pena de a contratação não se realizar.  

 

13.2 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 13.1.1 ou se 

recusar a assinar o Contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para 

participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação. 

 

13.3 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, 

contados da divulgação do aviso.  

 

13.4 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Município de 

Foz do Iguaçu e demais veículos utilizados para divulgação deste ato convocatório.  
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13.5 - Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições 

dos subitens 9.18 e 10.1 a 10.6 deste ato convocatório.  

 

14 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

14.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Foz do 

Iguaçu, com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, o licitante que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.  

 

14.2 - O licitante que incorrer em infração administrativa no decorrer do 

procedimento licitatório estará sujeito, ainda, à aplicação das seguintes sanções:  

 

I. advertência, em caso de conduta que prejudique o andamento do 

procedimento licitatório ou da execução contratual;  

 

II. multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor 

global anual fixado para a licitação, por dia útil, limitada ao percentual máximo de 2% 

(dois por cento), na hipótese de atraso no adimplemento de obrigação assumida pelo 

licitante, tais como, a assinatura do contrato fora do prazo.  

 

III. multa de até 10% (dez por cento), sobre o valor global anual fixado 

para a licitação, nas seguintes hipóteses, dentre outras:  

 

a) não assinatura do contrato;  

b) não entrega de documentação exigida para o certame ou assinatura do contrato;  

c) apresentação de documentação falsa exigida para o certame ou assinatura do 

contrato;  

d) não manutenção da proposta e/ou lances ofertados;  

e) comportamento inidôneo;  

f) cometimento de fraude fiscal.  

 

14.3 - As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo 

autônomo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 
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14.4 - As multas pecuniárias serão recolhidas no Banco do Brasil, agência 0140-6 - 

C/C 1729-9, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, sob pena de inscrição em dívida 

ativa municipal. 

 

14.5 - As sanções previstas nos incisos do item 14.2 poderão ser aplicadas 

cumulativamente.  

 

14.6 - Após a assinatura do contrato, a licitante contratada estará sujeita às 

penalidades fixadas na cláusula específica da minuta do Contrato – Anexos X-A e X-

B - do presente instrumento convocatório.  

 

15 - DAS GARANTIAS 

 

15.1 - Não será exigida a prestação de garantia de proposta como condição para 

habilitação nesta licitação. 

 

15.2 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta 

licitação. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A 

falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 

contidas implicará a imediata desclassificação ou inabilitação do proponente, ou a 

rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

 

16.2 - A participação do licitante neste Pregão implica o conhecimento integral dos 

termos e condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais 

normas legais que disciplinam a matéria, sob as quais se submete. 

 

16.3 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 
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desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

 

16.3.1 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas 

atas circunstanciadas a serem assinadas pelo Pregoeiro, Equipes de Apoio e pelos 

licitantes presentes.  

 

16.3.2 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser 

registradas expressamente na própria ata. 

 

16.3.3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos 

na sessão, bem como as propostas, serão rubricados pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio 

e pelos licitantes presentes que desejarem.  

 

16.4 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes 

ficarão à disposição para retirada na Secretaria da Câmara Municipal por um período 

de 30 (trinta) dias, após a celebração do contrato. Transcorrido este prazo, caso os 

referidos envelopes não sejam retirados por seus proprietários, serão destruídos.  

 

16.5 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório do Pregão. 

 

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

de até 24 horas anterior à data fixada para recebimento das propostas. 

 

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

realização do certame. 

 

16.8 - São de responsabilidade da vencedora, todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento do objeto da presente 

licitação e a sua inadimplência não transfere à Câmara Municipal a responsabilidade 

por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da contratação. 
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16.9 - A presente licitação não importa necessariamente, em contratação, podendo a 

Câmara Municipal revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 

derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de oficio ou 

por provocação mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado para 

conhecimento dos participantes da licitação, sem qualquer ônus para a Câmara. 

 

16.10 – A anulação do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, salvo 

pelo que houver sido executado até a data em que a nulidade for declarada, nas 

condições do parágrafo único do artigo 59, da Lei 8.666/93. 

 

16.11 – O contrato firmado com a Câmara Municipal não poderá ser objeto de cessão, 

transferência ou subcontratação, sem autorização prévia da CONTRATANTE, por 

escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão. 

 

16.12 – É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo. 

 

16.13 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

 

16.14 – Quaisquer dúvidas, porventura existentes, sobre o disposto no presente 

Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro da Câmara Municipal 

de Foz do Iguaçu, localizada na Travessa Oscar Muxfeldt, 81 – centro- CEP 85851-490 

– Telefone (45) 3521-8100 (Waldecir) ou pelo email: waldecir@cmfi.pr.gov.br. 

 

16.15 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 

esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Foz do Iguaçu, Estado 

do Paraná. 

 

Foz do Iguaçu-PR, 24 de outubro de 2017. 

 

 

ROGÉRIO JORGE DOS SANTOS FERREIRA DE QUADROS 

Presidente 
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ANEXO I 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 009/2017. 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

1 – DO OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES 

 

Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço Telefônico 

Fixo Comutado Local, de Longa Distância Nacional e Internacional, 

Fixo/Móvel e Fixo/Fixo (LOTE 1), de Serviço de Acesso à Internet por meio 

de Conexão Dedicada de 20Mbps com fornecimento de roteador (LOTE 2) e 

Serviço de Acesso à Internet Banda Larga de velocidade nominal de 300Mbps 

com fornecimento de roteador (LOTE 3), de acordo com as seguintes 

especificações: 

 

1.1.  Quantitativo estimado dos serviços: 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 

1 

1 Ligação Local Fixo/Fixo 45.000 Minutos 

2 Ligação Local Fixo/Móvel (VC1) 5.000 Minutos 

3 Ligação Longa distância Fixo/Fixo 5.000 Minutos 

4 Ligação Longa distância Fixo/Móvel (VC2) 145 Minutos 

5 Ligação Longa distância Fixo/Móvel (VC3) 605 Minutos 

6 Ligação Internacional Fixo/Fixo 60 Minutos 

7 Ligação Internacional Fixo/Móvel 30 Minutos 

8 Assinatura básica Ramal DDR 12 Mês 

9 Acesso Digital RTPC - DDR 12 Mês 

10 Serviço de identificação de chamadas 12 Mês 

11 Número universal 0800 12 Mês 

12 Seleção origem serviço 0800 12 Mês 

13 Serviços locais Fixo (0800) 120 Minutos 

14 Serviços locais Móvel (0800) 120 Minutos 

 

2 

1 Link dedicado de acesso à Internet 20mbps, 

com fornecimento de roteador 

12 Mês 

2 Serviço de Instalação do Item 1 do Lote 2 01 Instalação 

 

3 

1 Link de acesso à Internet 300mbps, com 

fornecimento de roteador 

12 Mês 

2 Serviço de Instalação do Item 1 do Lote 3 01 Instalação 
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1.2. Os quantitativos estimados de contratação referentes ao Lote 1 foram obtidos 

após estudo das ligações realizadas pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu durante o 

período de 12 (doze) meses, obtendo-se o Perfil de Tráfego de chamadas constantes 

no quadro abaixo: 

 

TOTAL 

Tipo de Serviço Ligações 
Tempo 

(seg) 
Tempo (min) 

Ligação Fixo - DDD 1X 127 43654 727,57 

Ligação Móvel - DDD 1X 20 34260 571 

Ligação Fixo - DDD 2X 39 9033 150,55 

Ligação Móvel - DDD 2X 0 0 0 

Ligação Fixo - DDD 3X 45 17513 291,88 

Ligação Móvel - DDD 3X 1 845 14,08 

Ligação Fixo - DDD 4X 551 179254 2987,57 

Ligação Móvel - DDD 4X 48 8674 144,57 

Ligação Fixo - DDD 5X 36 11930 198,83 

Ligação Móvel - DDD 5X 5 834 13,9 

Ligação Fixo - DDD 6X 83 23350 389,17 

Ligação Móvel - DDD 6X 1 230 3,83 

Ligação Fixo - DDD 7X 4 967 16,12 

Ligação Móvel - DDD 7X 0 0 0 

Ligação Fixo - DDD 8X 5 5021 83,68 

Ligação Móvel - DDD 8X 2 133 2,22 

Ligação Fixo - DDD 9X 0 0 0 

Ligação Móvel - DDD 9X 0 0 0 

Ligação Fixo - DDI 17 3150 52,5 

Ligação Móvel - DDI 2 261 4,35 

Ligação Fixo - Local 18652 2617525 43625,42 

Ligação Móvel - Local 2833 292916 4881,93 

 

 

1.3. Os quantitativos supra indicados são meramente estimativos, podendo ocorrer 

utilização parcial, total a não utilização ou utilização superior à estimativa. Para 

melhor precificação expõe-se a utilização dos serviços conforme abaixo. 

 

1.4. Os serviços objetos do Lote 1 deverão compreender, no mínimo, os seguintes 

requisitos: 

1.4.1. 01 Sistema Digital, de troncos bidirecionais, com feixes de 30 canais; 

1.4.2. Faixas DDR de 150 ramais; 
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1.4.3. Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC – local na cidade de Foz do Iguaçu; 

1.4.4. Serviço Telefônico Fixo Comutado, local, para números móveis (celulares), 

VC1; 

1.4.5. Serviço Telefônico Fixo Comutado, local, para números fixos locais 0800; 

1.4.6. Serviço Telefônico Fixo Comutado, local, para números móveis (celulares) 

0800, VC1; 

1.4.7. Serviço Telefônico Fixo Comutado de longa Distância Nacional; 

1.4.8. Serviço Telefônico Fixo Comutado, para números móveis (celulares) de longa 

distância, VC2 e VC3; 

1.4.9. Serviço Telefônico Fixo Comutado de longa Distância Internacional; 

1.4.10. Serviço Telefônico Fixo Comutado de Tráfego Fronteiriço; 

1.4.11. Serviço de Auxilio à Lista Telefônica; 

1.4.12. Serviço de Identificação de Chamadas; 

1.4.13. Serviço de número universal 0800; 

1.4.14. Seleção de Origem Serviço 0800; 

1.4.15. Tarifação por minuto; 

1.4.16. Modelo Minuto Misto, onde não há taxa de completamento da ligação. 

 

 

1.5. Os serviços compreendidos no Lote 2 deverão possuir, no mínimo, as 

seguintes características: 

 

1.5.1. Acesso à Internet: serviço de fornecimento de conectividade IP – Internet 

Protocol, que suporta aplicações TCP/IP – Transmission Control Protocol / Internet 

Protocol, e provê acesso à rede Internet Mundial; 

1.5.2. O Link de Acesso à internet deverá possuir disponibilidade plena da taxa de 

transmissão/recepção, utilizando o protocolo TCP/IP, na velocidade mínima de 20 

Mbps, com 100% de garantia da banda; 

1.5.3. A licitante contratada deverá proporcionar, também, uma rede com, no mínimo 

4 (quatro) números de endereço IPv4 fixos e válidos para o acesso à Internet Mundial; 

1.5.4. Os serviços deverão ser prestados nas seguintes condições: 

1.5.4.1. Os serviços deverão ser instalados na Travessa Oscar Muxfeldt, nº 81 – 

Centro – Foz do Iguaçu/PR; 

1.5.4.2. O acesso à rede Mundial de Internet, através do Backbone da licitante 

vencedora, deverá utilizar o protocolo TCP/IP, com garantia integral de banda entre a 
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porta de saída do roteador instalado na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu e a 

porta de saída do roteador da contratada, localizado no seu ponto de presença do 

Backbone Internet; 

1.5.4.3. A licitante vencedora deverá disponibilizar o circuito objeto desta 

licitação por meio de fibra ótica ou tecnologia superior; 

1.5.4.4. Os equipamentos roteadores, necessários à interligação das redes, serão 

fornecidos e configurados pela licitante vencedora, podendo ser os mesmos devolvidos 

após o término do contrato, desde que requisitados pela empresa vencedora; 

1.5.4.5. A licitante vencedora deverá monitorar e supervisionar os circuitos da 

sua malha principal (backbone da proponente), diagnosticando e solucionando falhas 

mesmo antes do desencadeamento da notificação pelo cliente. Ficará, a licitante, 

encarregada de prestar esclarecimentos à Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, sobre 

os itens citados, sempre que esta julgar necessário; 

1.5.4.6. O serviço contratado deverá permitir modificações ou ampliações. Para a 

efetivação de tais modificações/ampliações deverá a Câmara Municipal de Foz do 

Iguaçu consultar a licitante contratada para a definição de novas condições técnico-

comerciais (viabilidade, velocidades e valores), bem como agendamento de 

paralisações; 

1.5.4.7. O retardo máximo aceitável para o serviço em questão não deve 

ultrapassar a 200 ms, visando uma melhor performance. Entende-se como retardo a 

atraso máximo que a rede e seus equipamentos de acesso introduzem, entre a 

emissão e a recepção de um sinal; 

1.5.4.8. A rede deverá possuir um grau de disponibilidade dos meios físicos igual 

ou superior a 98% do serviço para o encaminhamento do tráfego gerado pela 

contratante; 

1.5.4.9. A solução deverá, tecnologicamente, estar baseada em equipamentos 

que utilizem padrões vigentes no mercado e marcas líderes em suas áreas, 

propiciando a segurança dos dados; 

1.5.4.10. A licitante contratada deverá disponibilizar, por meios próprios, os 

circuitos objeto desta licitação, não repassando a terceiros quaisquer 

responsabilidades sobre o funcionamento dos mesmos; 

1.5.4.11. O acesso deverá ser provido através de backbone próprio da prestadora 

de serviços de telecomunicações, sem passar por provedores de acesso 

intermediários; 
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1.5.4.12. A licitante deverá possuir um datacenter com conexão a um ASN 

(autonomous system); 

1.5.4.13. A licitante deverá possuir e disponibilizar um técnico 24 (vinte e quatro) 

horas por dia, 7 (sete) dias por semana, à disposição para abertura de chamados, 

para solucionar problemas no link de internet desta Câmara Municipal. O técnico 

deverá possuir disponibilidade para atendimento in loco.  

1.5.5. Eventuais chamadas para manutenção e/ou reconfiguração deverão ser 

atendidas no prazo máximo de 01 (uma) hora, devendo o problema ou defeito ser 

solucionado em até 06 (seis) horas; 

1.5.6. O link ofertado deverá ser instalado na sede da Câmara Municipal de Foz do 

Iguaçu, por conta da licitante vencedora, até o dia 01 de Dezembro de 2017 e não 

será recebido quando apresentar indícios ou características que possam a vir a 

comprometer a utilização do serviço no período intentado. 

1.5.7. O roteador deverá ser compatível com o link solicitado; 

1.5.8. Caso o Roteador apresente qualquer defeito, a empresa fornecedora do serviço 

deverá substituí-lo de imediato, ou providenciar sua manutenção, de modo que o 

acesso à Internet não fique prejudicado; 

1.5.9. O serviço de manutenção do roteador deverá estar disponível 24 (vinte e 

quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana; 

1.5.10. Permitir acesso on line a consulta de utilização de tráfego do link, 

através de usuário e senha, em página da web especifica; 

1.5.11. Forma de Acesso: Link direto, 24 horas por dia, livre de qualquer tipo de 

proxy, inclusive proxy transparente, sem restrições a qualquer tipo de tráfego ou 

qualquer tipo de porta IP; 

1.5.12. Forma de Ligação: link ligado a interface síncrona do roteador; 

1.5.13. Disponibilidade dos Serviços: A empresa fornecedora do serviço deverá 

prover o circuito de acesso, por meio de fibra ótica, diretamente no prédio da Câmara 

Municipal de Foz do Iguaçu, sem qualquer custo adicional a Câmara; 

1.5.14. Fiscalização: A empresa fornecedora do circuito para acesso à internet 

deverá possibilitar o acompanhamento técnico por parte de profissionais credenciados 

da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, visando a garantia na qualidade da prestação 

do serviço; 

1.5.15. O fornecimento do roteador poderá ser dispensado, desde que a licitante 

demonstre que é capaz de prestar o serviço de acesso à internet, utilizando-se de 

aparelho ou tecnologia que substitua a necessidade de roteador. 
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1.6. Os serviços objetos do Lote 3 compreendem o fornecimento de acesso à 

internet com velocidade nominal de, no mínimo, 300 (trezentos) Mbps para download 

e 30 (trinta) Mbps para upload, com fornecimento de roteador, podendo ocorrer a 

divisão da velocidade em até 5 (cinco) links, além do fornecimento de todos os 

equipamentos necessários para a perfeita conexão com os serviços, devendo possuir, 

no mínimo as seguintes características: 

 

1.6.1. Os equipamentos a serem fornecidos deverão suportar a conexão via Wi-fi com 

no mínimo 100 (cem) usuários simultâneos, e caso o equipamento fornecido não 

suporte à conexão, a CONTRATADA deverá providenciar a substituição do 

equipamento por outro de melhor qualidade; 

1.6.2. Conexão ao backbone da internet por tecnologia de fibra óptica, ADSL, cabo ou 

equivalente; 

1.6.3. Acesso direto à internet, não necessitando de contratação de provedores ou 

serviços de terceiros, ou no caso desta exigência, fornecer possibilidade de 

contratação de provedor gratuito; 

1.6.4. Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias 

por semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de 

dados trafegados, porta lógica ou serviço; 

1.6.5. Possibilidade de mudança de endereço do ponto de acesso; 

1.6.6. Possibilidade de mudança do local do ponto de acesso no mesmo endereço. 

1.6.7. Caso haja necessidade de vinculação a linhas telefônicas convencionais, caberá 

à CONTRATADA instalá-las sem custo adicional; 

1.6.8. O fornecimento do roteador poderá ser dispensado, desde que a licitante 

demonstre que é capaz de prestar o serviço de acesso à internet, utilizando-se de 

aparelho ou tecnologia que substitua a necessidade de roteador. 

 

1.7. Os equipamentos fornecidos nos lotes 2 e 3 deverão possuir senha de acesso 

para configuração a qual DEVERÁ ser de conhecimento do Centro de Processamento 

de Dados da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu; 

1.8. O valor do serviço de instalação dos lotes 2 e 3 não poderá ser cobrado, caso 

a empresa já seja a atual fornecedora do serviço de conexão à internet sob 

contratação.  
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2. CONDIÇÕES GERAIS 

 

2.1. Este Anexo I estabelece as características técnicas das soluções de telefonia 

fixa comutada – STFC e serviço de disponibilidade de acesso à internet a serem 

executados de forma contínua.  

2.2. Conforme Regulamento Geral de Portabilidade, Resolução nº 460, de 19 de 

março de 2007, da Agência Nacional de Telecomunicações/ANATEL, que trata da 

portabilidade numérica, a operadora deverá manter os mesmos números DDR 

atualmente utilizados pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu: 45-35218100 a 

35218199. 

2.3. A execução da portabilidade numérica deverá ser realizada em data e horário 

acordados com a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, de forma a minimizar a 

interrupção dos serviços, devendo ser agendada em final de semana ou feriado. 

2.4. A CONTRATADA deverá prover todos os equipamentos, materiais, mão de 

obra, ferramentas, programação, configuração, plano de trabalho e serviços, bem 

como executar todas as operações necessárias para implantar e manter a solução em 

pleno funcionamento. 

 

 

 

3. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

3.1. Todos os serviços previstos na presente licitação deverão ser prestados na sede 

da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, junto à Travessa Oscar Muxfeldt, nº 81, 

Centro, Foz do Iguaçu/PR. CEP 85851-490. 
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4. MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

 

4.1 – O presente procedimento licitatório tem por objetivo a contratação da prestação 

do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, nas modalidades Local e Longa Distância 

Nacional - LDN, com Discagem Direta a Ramal – DDR, e Serviços de disponibilização 

de conexões à Internet pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme condições 

constantes do Edital e seus Anexos, a serem utilizados por esta Câmara Municipal de 

Foz do Iguaçu. 

Em face da necessidade premente de utilização dos serviços mencionados, torna-se 

imperativa a promoção de processo licitatório que vise à contratação dos citados 

serviços, uma vez que estes são imprescindíveis para viabilizar as atividades 

institucionais deste órgão. 

Os serviços objetos deste processo são essenciais para a Administração, no instante 

em que atendem a necessidade de permanente comunicação entre pessoas que 

integram a própria Administração, bem como entre os membros da Administração e o 

público externo em geral, além de possibilitar à este órgão permanente atendimento 

às suas funções institucionais. 

Os serviços objetos deste procedimento, por sua natureza, devem ser executados de 

forma indireta, continuamente e contratados seguindo-se os rigores legais, pelas 

empresas autorizadas. 
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ANEXO II 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 009/2017. 

 

 

ENTREGAR FORA DO ENVELOPE DIRETAMENTE AO PREGOEIRO 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

 

 A empresa................................................., inscrita no CNPJ nº 

.................................., com sede na ........................................................., 

neste ato representada pelo(s) diretores ou sócios, com qualificação completa (nome, 

RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento 

de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, 

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes 

para junto a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, praticar os atos necessários com 

relação à licitação na modalidade de Pregão Presencial, usando dos recursos, interpô-

los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, 

desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, 

substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo 

por bom, firme e valioso, e em especial, para esta licitação. 

 

 

Local, data e assinatura,.................................................. 

 



 

Travessa Oscar Muxfeldt, nº 81 – Centro – Foz do Iguaçu/PR – 85.851-490 – Telefone (45) 3521-8100 

 
 

 

34 

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

 

ANEXO III 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 009/2017. 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

(documento obrigatório) 

 

              Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial n.º 009/2017, instaurado 

pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, que não fomos declarados inidôneos para 

licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.  

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

 

 

 

_____________,______de_______________de______. 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa proponente 
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ANEXO IV 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 009/2017. 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 

ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(documento obrigatório) 

 

                         A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade 

Pregão Presencial n.º 009/2017, por seu representante credenciado, declara, na forma 

e sob as penas impostas pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais 

legislação pertinente, que, nos termos do § 6º, do artigo 27, da Lei nº 6.544, de 22 de 

novembro de 1989, 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.  

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.  

 

 

_____________,______de_______________de______. 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa proponente 
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ANEXO V 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 009/2017. 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO 

(documento obrigatório) 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial n.º 009/2017, instaurado 

pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, que recebemos os documentos e tomamos 

conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das 

obrigações objeto da licitação.  

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

 

_____________,______de_______________de______. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa proponente 
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ANEXO VI-A 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 009/2017. 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO INICIAL 

(Documento obrigatório – envelope n° 01 – Lote 1) 

 

  A empresa ___________________, estabelecida na 

___________________________________, no bairro ________________, no 

Município de ________________, no Estado de ______________________, no n.º 

_______________, na Prefeitura sob o n.º_______________ e no Estado sob o 

nº_____________________, CNPJ n.º_______________, telefone n.º (____)  

_______________ e e-mail _____________________, pela presente e consoante as 

especificações técnicas contidas no Edital, vem propor os valores abaixo para a 

contratação de empresa especializada para prestação de Serviço Telefônico 

Fixo Comutado Local, de Longa Distância Nacional e Internacional, 

Fixo/Móvel e Fixo/Fixo (LOTE 1), de acordo com as características e 

especificações constantes no ANEXO I do Pregão, na forma Presencial, n° 

009/2017, conforme segue Planilha de Formação de Preços: 

Lote 01 

ITEM 

Quantidade 

Anual 

Estimada 

“A” 

Unidade 

Tarifa  

Unitária  

R$  

 “B” 

Preço Anual 

Estimado 

“C=AxB” 

R$ 

1 – Ligação Local Fixo/Fixo    45.000 Minutos   

2 – Ligação Local Fixo/Móvel – VC1      5.000 Minutos   

3 – Ligação Longa Distância Fixo/Fixo      5.000 Minutos   

4 - Ligação Longa Distância Fixo/Móvel VC2         145 Minutos   

5 – Ligação Longa Distância Fixo/Móvel VC3         605 Minutos   

6 – Ligação Internacional Fixo/Fixo           60 Minutos   

7 - Ligação Internacional Fixo/Móvel           30 Minutos   

8 – Assinatura Básica Ramal DDR           12 Meses   

9 – Acesso Digital RTPC – DDR           12 Meses   

10 – Serviço de Identificação de Chamadas           12 Meses   

11 – Número Universal 0800           12 Meses   

12 – Seleção Origem Serviço 0800           12 Meses   

13 – Serviços Locais Fixo (0800)         120 Minutos   

14 - Serviços Locais Móvel (0800)         120 Minutos   

 
O PREÇO GLOBAL ANUAL (Soma dos preços anuais estimados dos itens 1 a 14 

acima) apresentado na presente proposta é de R$ _________ (Valor por extenso). 
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Nesta proposta de preço estão considerados obrigatoriamente: 

a) Preços anuais estimado e preço global anual em moeda corrente 

nacional, em algarismo com no máximo duas casas decimais; 

b) As tarifas unitárias poderão ter até 5 (cinco) casas decimais; 

c) Atendimento às especificações detalhadas do objeto ofertado, 

consoante Anexo I deste Edital; 

d) inclusão de todas as despesas que influenciam nos custos, tais como: 

despesas com custo, montagem, transporte, seguro e frete, tributos 

(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), 

obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou 

de qualquer natureza e todos os ônus diretos e indiretos; 

e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a 

contar da data da sessão deste pregão, na forma presencial. 

 

Esta empresa declara que está ciente e cumprirá, integralmente, todas as cláusulas do 

EDITAL retro citado. 

Foz do Iguaçu, _______ de _____________ de 2017. 

 

__________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa proponente 

NOME: 

RG:                                                        

CARGO:
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ANEXO VI-B 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 009/2017. 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO INICIAL 

(Documento obrigatório – envelope n° 02 – Lote 2) 

 

  A empresa ___________________, estabelecida na 

___________________________________, no bairro ________________, no 

Município de ________________, no Estado de ______________________, no n.º 

_______________, na Prefeitura sob o n.º_______________ e no Estado sob o 

nº_____________________, CNPJ n.º_______________, telefone n.º (____)  

_______________ e e-mail _____________________, pela presente e consoante as 

especificações técnicas contidas no Edital, vem propor os valores abaixo para a 

Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de Acesso à 

Internet por meio de Conexão Dedicada de 20Mbps com fornecimento de 

roteador (LOTE 2), de acordo com as características e especificações 

constantes no ANEXO I do Pregão, na forma Presencial, n° 009/2017, conforme 

segue Planilha de Formação de Preços: 

 

Lote 02 

ITEM 

Quantidade 

Anual 

“A” 

Unidade 

Tarifa  

Unitária 

Mensal 

R$ - “B” 

 

Preço Anual 

“C=AxB” 

R$ 

1 – Link Dedicado de Acesso à Internet 20Mbps         12 Meses   

2 – Serviço de Instalação do item 1 do lote 2         01 Instalação   

 

 
O PREÇO GLOBAL ANUAL (Soma dos preços anuais dos itens 1 e 2 acima) na 

presente proposta é de R$ _________ (Valor por extenso). 

 

Nesta proposta de preço estão considerados obrigatoriamente: 

a) Preços anuais e preço global anual em moeda corrente nacional, em 

algarismo com no máximo duas casas decimais; 

b) Atendimento às especificações detalhadas do objeto ofertado, 

consoante Anexo I deste Edital; 
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c) inclusão de todas as despesas que influenciam nos custos, tais como: 

despesas com custo, montagem, transporte, seguro e frete, tributos 

(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), 

obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou 

de qualquer natureza e todos os ônus diretos e indiretos; 

d) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a 

contar da data da sessão deste pregão, na forma presencial. 

 

Esta empresa declara que está ciente e cumprirá, integralmente, todas as cláusulas do 

EDITAL retro citado. 

Foz do Iguaçu, _______ de _____________ de 2017. 

 

__________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa proponente 

NOME: 

RG:                                                        

CARGO: 
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ANEXO VI-C 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 009/2017. 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E SOCIEDADES COOPERATIVAS 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO INICIAL 

(Documento obrigatório – envelope n° 03 – Lote 3) 

 

  A empresa ___________________, estabelecida na 

___________________________________, no bairro ________________, no 

Município de ________________, no Estado de ______________________, no n.º 

_______________, na Prefeitura sob o n.º_______________ e no Estado sob o 

nº_____________________, CNPJ n.º_______________, telefone n.º (____)  

_______________ e e-mail _____________________, pela presente e consoante as 

especificações técnicas contidas no Edital, vem propor os valores abaixo para a 

contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de Acesso à 

Internet Banda Larga de velocidade nominal de 300Mbps com fornecimento 

de roteador (LOTE 3), de acordo com as características e especificações 

constantes no ANEXO I do Pregão, na forma Presencial, n° 009/2017, conforme 

segue Planilha de Formação de Preços: 

 
Lote 03 

TEM 

Quantidade 

Anual 

“A” 

Unidade 

Tarifa  

Unitária 

Mensal 

R$ - “B” 

 

Preço Anual 

“C=AxB” 

R$ 

1 – Link de Acesso à Internet de 300Mbps         12 Meses   

2 – Serviço de Instalação do item 1 do lote 3         01 Instalação   

 

O PREÇO GLOBAL ANUAL (Soma dos preços anuais dos itens 1 e 2 acima) na 

presente proposta é de R$ _________ (Valor por extenso). 

 

Nesta proposta de preço estão considerados obrigatoriamente: 

a) Preços anuais e preço global anual em moeda corrente nacional, em 

algarismo com no máximo duas casas decimais; 

b) Atendimento às especificações detalhadas do objeto ofertado, 

consoante Anexo I deste Edital; 
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c) inclusão de todas as despesas que influenciam nos custos, tais como: 

despesas com custo, montagem, transporte, seguro e frete, tributos 

(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), 

obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou 

de qualquer natureza e todos os ônus diretos e indiretos; 

d) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a 

contar da data da sessão deste pregão, na forma presencial. 

 
 

Esta empresa declara que está ciente e cumprirá, integralmente, todas as cláusulas do 

EDITAL retro citado. 

Foz do Iguaçu, _______ de _____________ de 2017. 

 

__________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa proponente 

NOME: 

RG:                                                        

CARGO: 
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ANEXO VII 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 009/2017. 

 

 

ENTREGAR FORA DO ENVELOPE DIRETAMENTE AO PREGOEIRO 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO. 

(documento obrigatório que deverá ser apresentado na fase posterior ao 

credenciamento, diretamente ao Pregoeiro) 

 

                        A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade 

Pregão Presencial n.º 009/2017, por seu representante credenciado, declara, na forma 

e sob as penas impostas pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais 

legislação pertinente, declara que cumpre integralmente os requisitos de habilitação 

estabelecidos neste Edital.  

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

 

_____________,______de_______________de______. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa proponente 
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ANEXO VIII 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 009/2017. 

 

 

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE 

(documento obrigatório) 

 

 

À  

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

Pregão n° 009/2017 

 

 

 Prezado pregoeiro. 

 

 A proponente abaixo assinada, para fins de participação no Pregão Presencial 

009/2017, instaurado pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, declara, na forma e 

sob as penas da Lei, que não existem fatos supervenientes à data de expedição do 

Certificado de Registro Cadastral anexo, que venham a impossibilitar a sua habilitação 

na concorrência, já que continuam satisfeitas as exigências contidas no art. 27, da Lei 

nº 8.666/93.  

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

            ..................................,  ....... de ........................... de 2017. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa proponente 
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ANEXO IX 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 009/2017 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA,  

EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU SOCIEDADE COOPERATIVA 

(Entregar diretamente ao Pregoeiro, quando solicitado) 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(nome/razão social) __________________, inscrita no CNPJ nº _________________, 

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) 

__________________________, portador (a) da Cédula de Identidade nº 

_____________________ e CPF nº _______________________, DECLARA, sob as 

sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa 

de pequeno porte nos termos do artigo 3º da Lei Complementar n° 123/2006, ou 

sociedade cooperativa enquadrada no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 

2007, e que não possui nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da 

referida lei. Diante disto, requer os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 para 

participar do certame. 

 

 

Foz do Iguaçu, _______ de _________ de 2017. 

 

 

 

___________________________________. 

Assinatura do representante legal da proponente 

NOME: 

RG: 

CARGO: 
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ANEXO X-A 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 009/2017. 

 

 

 

 

MINUTA DO CONTRATO Nº ...../2017 

 

   A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, pessoa jurídica de 

direito público, com sede em Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, situada na Travessa 

Oscar Muxfeldt, nº 81, Centro, inscrita no MF, com CNPJ nº 75.914.051/0001-28, 

neste ato representada por seu Presidente, _________, CPF/MF sob o nº 

_________________ no uso das atribuições legais, daqui em diante designado 

meramente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa _______, inscrita no MF, 

com CNPJ nº ___________ com sede na cidade de _____, Estado do _______, 

situado na rua _______, ____, _____, _____, CEP: _______, representada por seu 

sócio gerente (ou procurador legalmente constituído) ____________, brasileiro, 

casado, portador da Cédula de Identidade RG nº ______________e CPF nº 

___________________, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, com 

inteira sujeição à Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e aplicando-se 

subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, em conformidade com o constante ao Pregão nº 009/2017 e seus 

Anexos, ao qual se acham vinculadas, têm entre si justo e contratado o que segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto a 

Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço Telefônico 

Fixo Comutado Local, de Longa Distância Nacional e Internacional, 

Fixo/Móvel e Fixo/Fixo (LOTE 1), para suprir as necessidades da Câmara Municipal 

de Foz do Iguaçu. 

 

Parágrafo Único – As condições de execução do presente Contrato encontram-se 

especificadas no Edital do Pregão Presencial nº 009/2017, seus anexos e a proposta 

da contratada, em regime de execução de empreitada por preço global, ficando 

definidos os seguintes preços unitários: 
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Lote 01 

DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS 
PREÇOS 

UNITÁRIOS 

1 – Ligação Local Fixo/Fixo  

2 – Ligação Local Fixo/Móvel – VC1  

3 – Ligação Longa Distância Fixo/Fixo  

4 - Ligação Longa Distância Fixo/Móvel VC2  

5 – Ligação Longa Distância Fixo/Móvel VC3  

6 – Ligação Internacional Fixo/Fixo  

7 - Ligação Internacional Fixo/Móvel  

8 – Assinatura Básica Ramal DDR  

9 – Acesso Digital RTPC – DDR  

10 – Serviço de Identificação de Chamadas  

11 – Número Universal 0800  

12 – Seleção Origem Serviço 0800  

13 – Serviços Locais Fixo (0800)  

14 - Serviços Locais Móvel (0800)  

 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES – 

Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto desse Contrato nas 

condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos 

prazos convencionados.  

 

 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA é responsável direta e exclusiva pela 

execução do objeto deste Contrato e, consequentemente, responde civil e 

criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele venha, direta ou 

indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros, 

independente de culpa ou dolo. 

 

 



 

Travessa Oscar Muxfeldt, nº 81 – Centro – Foz do Iguaçu/PR – 85.851-490 – Telefone (45) 3521-8100 

 
 

 

48 

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste documento; 

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes neste documento e na 

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão ou servidor especialmente designado; 

e) Efetuar o pagamento do preço ajustado na forma, prazos e condições previstas no 

Contrato; 

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

CONTRATADA; 

g) Garantir o fiel cumprimento do Contrato, obrigando-se a proporcionar todas as 

facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das 

normas e condições do contrato. 

  

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

a) Entregar o objeto do contrato conforme especificado e dentro dos prazos 

estipulados; 

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

CONTRATANTE, por meio do consultor designado para a acompanhamento da 

execução do contrato, em até 48 (quarenta e oito) horas, a contar da 

solicitação;  

c) Observar as responsabilidades resultantes da legislação vigente e deste 

contrato; 

d) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou municipal, bem como assegurar os direitos e cumprimento de todas 

as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto 

aos preços praticados no Contrato; 

e) Manter responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de 

representante ou preposto para tratar com a CONTRATANTE. 
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f) Prestar o serviço objeto do contrato em período integral – 24 (vinte e quatro) 

horas por dia e 7 (sete) dias por semana – durante todo o período de vigência 

do contrato, salvaguardando os casos de interrupções programadas e 

devidamente autorizadas pela ANATEL; 

g) manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação;  

h) Implantar, adequadamente, a supervisão permanente dos serviços, de forma a 

obter uma operação perfeita correta e eficaz, prestando-os meticulosa e 

constantemente, mantendo sempre em perfeita ordem a execução dos mesmos; 

i) Corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, a execução de serviços em que 

forem constatadas imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções, no prazo 

estipulado pela Câmara Municipal; 

j) Solicitar, por escrito e devidamente fundamentado, quaisquer modificações na 

execução dos serviços para análise e decisão da CONTRATENTE; 

k) Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da CONTRATENTE ou a 

terceiros, por dolo ou culpa de seus empregados, ficando obrigada a promover a 

devida restauração e/ou o ressarcimento a preços atualizados, dentro de até 30 

(trinta) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso 

não o faça no prazo indicado, a CONTRATANTE reserva-se o direito de 

descontar o valor do ressarcimento na fatura seguinte, sem prejuízo de poder 

denunciar o contrato, de pleno direito; 

l) Comunicar imediatamente a ocorrência de qualquer irregularidade ou dificuldade 

que impossibilite a execução, mesmo que parcial, dos serviços; 

m) Zelar para que os empregados mantenham-se devidamente identificados por 

meio de crachás e uniformizados de forma condizente e dentro dos padrões de 

higiene pessoal sempre que estiverem circulando pelas dependências da 

CONTRATANTE; 

n) Fornecer, quando solicitado, estudo de perfil do tráfego telefônico, conforme 

determinado pela CONTRATANTE; 

o) Repassar à CONTRATANTE durante o período de vigência do contrato, todos os 

preços e vantagens oferecidos ao mercado, para clientes de perfil e porte similar 

ou inferior ao da CONTRATANTE, inclusive os de horário reduzido, sempre que 

esses forem mais vantajosos do que os ofertados no contrato; 



 

Travessa Oscar Muxfeldt, nº 81 – Centro – Foz do Iguaçu/PR – 85.851-490 – Telefone (45) 3521-8100 

 
 

 

50 

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

p) Garantir o sigilo e a inviolabilidade das conversações realizadas através do 

serviço desta contratação; 

q) Manter estrito sigilo referente a dados ou informações obtidos em razão do 

contrato, sendo vedada a utilização do nome da CONTRATANTE para fins 

comerciais ou em campanhas e material de publicidade; 

r) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 

observância às recomendações aceitas pelas boas práticas, normas e legislação; 

s) Informar a necessidade de eventuais interrupções programadas dos serviços, 

com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis; 

t) Fornecer todos os materiais e serviços necessários para o perfeito funcionamento 

dos serviços; 

u) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, 

sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 

v) Não caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras sem a 

prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 

w) Não interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E REAJUSTE - Pela prestação do serviço 

contratado, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor anual estimado de 

R$____________(.........), perfazendo o valor total para 60 (sessenta) meses 

estimado de R$____________(.........), observados os termos a seguir expostos. 

 

Parágrafo Primeiro – A critério da CONTRATANTE, durante o prazo de vigência do 

presente instrumento, o valor atualizado indicado no caput poderá sofrer acréscimos 

ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), consoante estabelece o 

art. 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

 

Parágrafo Segundo - Os preços pactuados poderão ser revistos a cada 12 (doze) 

meses, objetivando:  

 

I – A manutenção das condições mais vantajosas à CONTRATANTE, através de 

pesquisa de mercado; 

 

II - Eventual atualização monetária, mediante aplicação de índice oficial divulgado 

pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. 
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III – A não observância dos preços e condições do inciso I deste parágrafo poderá 

ensejar a rescisão unilateral do contrato, consoante artigo 79 inciso I da Lei 8.666/93. 

 

IV – A atualização monetária, tratada no inciso II deste parágrafo será avaliada pela 

CONTRATANTE mediante prévia solicitação da CONTRATADA, acompanhada de 

documentação comprobatória da variação do índice oficial referido.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Os 

pagamentos decorrentes da concretização do objeto desta licitação serão realizados 

mensalmente, conforme medição da efetiva prestação dos serviços, aplicada aos 

valores de tarifação especificados na proposta da contratada, obtidos conforme Plano 

de Serviços consignados na Planilha de Preço ofertada na licitação. 

 

Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado até o 10º dia contados do 

recebimento definitivo de cada uma das parcelas, ficando condicionado à apresentação 

das notas fiscais/faturas correspondentes, com antecedência mínima de 05 (cinco) 

dias úteis, à apresentação das respectivas certidões negativas de FGTS, do INSS, de 

Tributos Federais, Estaduais e Municipais, e de inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho, bem como à certificação da nota fiscal/fatura pela 

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. 

 

Parágrafo Segundo – Os pagamentos decorrentes da concretização do objeto desta 

licitação serão efetuados pela Câmara Municipal no dia _________(....) de cada mês. 

 

Parágrafo Terceiro – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, 

o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que 

devidamente regularizado. 

 

Parágrafo Quarto - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 
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Parágrafo Quinto – A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu poderá efetuar 

contestações dos débitos constantes da Nota Fiscal – Fatura de Serviços de 

Telecomunicações, nos termos, prazos e garantias constantes do Regulamento 

aprovado por Resolução da ANATEL. 

 

Parágrafo Sexto - Na eventualidade de ocorrer atraso no pagamento, o valor será 

atualizado pela variação acumulada do IPCA/IBGE, ocorrida entre a data de seu 

adimplemento e a do efetivo pagamento, calculada pro rata tempore. 

 

Parágrafo Sétimo – Para a hipótese definida no Parágrafo anterior, a CONTRATADA 

fica obrigada a identificar de forma clara que se trata de valor pertinente a encargos 

originários de pagamento de fatura em atraso por inadimplemento da 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS, DA FORMA DE FORNECIMENTO E DO 

RECEBIMENTO – A CONTRATADA terá até dia 1º de dezembro de 2017, para 

início do fornecimento dos serviços nas condições contratadas, na Travessa Oscar 

Muxfeldt, 81, centro, da cidade de Foz do Iguaçu. 

 

Parágrafo Primeiro – Os serviços serão recebidos provisoriamente mensalmente no 

ato da entrega da Nota fiscal/Fatura relativa aos serviços prestados, para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes nas 

especificações do Anexo I do Edital de Pregão 009/2017 e da proposta. 

 

Parágrafo Segundo – O recebimento definitivo dar-se-á em até 5 (cinco) dias depois 

do recebimento provisório, após verificação de que os serviços foram prestados de 

acordo com as condições e as especificações previstas no contrato e de que os valores 

cobrados estão de acordo com a previsão contratual. 

 

Parágrafo Terceiro – Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo 

anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 

consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 
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Parágrafo Quarto – O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 

responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do 

contrato. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do 

presente contrato será de 60 (sessenta) meses, a contar da assinatura e poderá ser 

prorrogado, excepcionalmente, se configurada a situação elencada no § 4º do artigo 

57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, desde que os serviços estejam 

sendo prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos, e os preços e as condições 

atendam aos interesses da CONTRATANTE. 

 

Parágrafo Primeiro – Ocorrendo prorrogação do contrato, essa far-se-á através de 

termo aditivo, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de exigir, durante a 

prorrogação, as mesmas condições pactuadas no instrumento inicial. 

 

Parágrafo Segundo – A celebração do termo aditivo será precedida de pesquisa de 

mercado para verificar se as condições do contrato continuam atendendo aos 

interesses da CONTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Os recursos financeiros 

previstos para atender as despesas decorrentes do objeto deste, neste exercício 

financeiro de 2017, são os constantes na dotação orçamentária n.º 

0102.01031.0001.2003.3390.39.1001.5800 - Serviços de Telecomunicações. 

 

Parágrafo Único - Os pagamentos decorrentes do objeto deste pregão, nos 

exercícios seguintes, correrão por conta das correspondentes dotações orçamentárias 

aprovadas na Lei Orçamentária respectiva, sendo que as alterações se processarão 

por meio de simples procedimento administrativo. 
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CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES - O descumprimento total ou parcial do 

contrato sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades: 

 

I - Advertência; 

 

II - Multa: 

 

a) No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à 

CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor 

contratual; 

 

b) Pela inexecução total de qualquer das cláusulas deste Contrato, a Câmara Municipal 

de Foz do Iguaçu, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as sanções 

previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93; sendo que em caso de multa compensatória, 

esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, a ser 

recolhida no Banco do Brasil, agência 0140-6 - C/C 1729-9, Prefeitura Municipal de 

Foz do Iguaçu, sob pena de inscrição em dívida ativa municipal. 

 

c) Pela inexecução parcial de qualquer das cláusulas deste Contrato, a Câmara 

Municipal de Foz do Iguaçu, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as 

sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93; sendo que em caso de multa esta 

corresponderá a 10% (dez por cento), de forma proporcional à obrigação inadimplida, 

a ser recolhida no Banco do Brasil, agência 0140-6 - C/C 1729-9, Prefeitura Municipal 

de Foz do Iguaçu, sob pena de inscrição em dívida ativa municipal. 

 

Parágrafo Único - A inexecução total ou parcial do Contrato importará à 

CONTRATADA a suspensão do direito de contratar com qualquer ente da 

Administração Direta ou Indireta, pelo prazo desde já fixado em 05 (cinco) anos, 

contados da aplicação da sanção, consoante estabelece o artigo 7º, da Lei Federal nº 

10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO - A inexecução total ou parcial do ajustado 

ensejará sua rescisão pelos motivos, na forma e com as consequências, previstos nos 

artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das penalidades a que 
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aludem os artigos 86 a 88, do mesmo instituto legal, salvo se houver motivo 

justificado, aceito pela CONTRATANTE. 

 

Parágrafo Primeiro - Se a CONTRATADA não efetuar a entrega do serviço no prazo 

de até 1º de dezembro de 2017, ensejará, por sua culpa, a rescisão deste contrato. 

 

Parágrafo Segundo - A rescisão deste contrato por culpa da CONTRATADA 

implicará a aplicação pela CONTRATANTE de multa, calculada de acordo com o 

disposto na cláusula oitava. 

 

Parágrafo Terceiro – A multa aplicada por rescisão será cobrada mediante desconto 

em fatura, por ocasião do pagamento, em havendo créditos em favor da 

CONTRATADA ou a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA que terá prazo de 10 

(dez) dias para depositar no Banco do Brasil, Agência 0140-6, conta 1.729-9, em 

nome da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, sob pena de incorrer em outras 

sanções cabíveis. As multas aplicadas, caso não recolhidas no prazo estipulado na 

notificação, serão inscritas na dívida ativa do Município, observados os procedimentos 

legais. 

 

Parágrafo Quarto - A Contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO - O presente contrato está vinculado ao 

edital do Pregão, na forma presencial, nº 009/2017, e seus Anexos e à proposta da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS - Aplicam-se à execução 

deste contrato, especialmente aos casos omissos, as Leis nº 10.520/2002 e nº 

8.666/1993, bem como as alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - O presente 

Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93, de 21 

de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, 

os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES - A assinatura 

do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, 

bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos 

às normas da Lei nº 8.666/93 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui 

estabelecidas.  

 

Parágrafo Único - Independentemente de transcrição, integram o presente contrato 

o Edital do PREGÃO, na forma presencial, nº 009/2017, a documentação e a 

proposta comercial da CONTRATADA, no que estas não conflitarem com o edital e 

com o contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de Foz do 

Iguaçu, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando 

as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que 

seja.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CONCORDÂNCIA - E, por estarem justas e 

acordadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias 

iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.  

Foz do Iguaçu, ____ de ______de 2017. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

 

 

 

 

RG: 

CPF: 

 

RG: 

CPF: 
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ANEXO X-B 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017. 

 

 

 MINUTA DO CONTRATO Nº ...../2017 

 

   A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, pessoa jurídica de 

direito público, com sede em Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, situada na Travessa 

Oscar Muxfeldt, nº 81, Centro, inscrita no MF, com CNPJ nº 75.914.051/0001-28, 

neste ato representada por seu Presidente, _________, CPF/MF sob o nº 

_________________ no uso das atribuições legais, daqui em diante designado 

meramente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa _______, inscrita no MF, 

com CNPJ nº ___________ com sede na cidade de _____, Estado do _______, 

situado na rua _______, ____, _____, _____, CEP: _______, representada por seu 

sócio gerente (ou procurador legalmente constituído) ____________, brasileiro, 

casado, portador da Cédula de Identidade RG nº ______________e CPF nº 

___________________, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, com 

inteira sujeição à Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e aplicando-se 

subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, em conformidade com o constante ao Pregão nº 009/2017 e seus 

Anexos, ao qual se acham vinculadas, têm entre si justo e contratado o que segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto a 

Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de Acesso à 

Internet por meio de Conexão Dedicada de 20Mbps com fornecimento de 

roteador (LOTE 2) e/ou Serviço de Acesso à Internet Banda Larga de 

velocidade nominal de 300Mbps com fornecimento de roteador (LOTE 3), para 

suprir as necessidades da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. 

 

Parágrafo Único – As condições de execução do presente Contrato encontram-se 

especificadas no Edital do Pregão Presencial nº 009/2017, seus anexos e a proposta 

da contratada, em regime de execução de empreitada por preço global, ficando 

definidos os seguintes preços unitários: (Este parágrafo será ajustado em 

conformidade com a proposta vencedora do certame) 
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LOTE 2 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Periodicidade Valor  

1 – Link Dedicado de Acesso à Internet 20Mbps        Mensal  

2 – Serviço de Instalação do item 1 do lote 2 Parcela Única  

 

ou 

 

LOTE 3 - EXCLUSIVO DE ME, EPP E SOCIEDADES COOPERATIVAS 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOD Periodicidade Valor 

1 – Link de Acesso à Internet de 300Mbps         Mensal  

2 – Serviço de Instalação do item 1 do lote 3 Parcela Única  

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES – 

Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto desse Contrato nas 

condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos 

prazos convencionados.  

 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA é responsável direta e exclusiva pela 

execução do objeto deste Contrato e, consequentemente, responde civil e 

criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele venha, direta ou 

indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros, 

independente de culpa ou dolo. 

 

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste documento; 

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes neste documento e na 

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão ou servidor especialmente designado; 
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e) Efetuar o pagamento do preço ajustado na forma, prazos e condições previstas no 

Contrato; 

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

CONTRATADA; 

g) Garantir o fiel cumprimento do Contrato, obrigando-se a proporcionar todas as 

facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das 

normas e condições do contrato; 

  

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

a) Entregar o objeto do contrato conforme especificado e dentro dos prazos 

estipulados; 

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

CONTRATANTE, por meio do consultor designado para a acompanhamento da 

execução do contrato, em até 48 (quarenta e oito) horas, a contar da 

solicitação;  

c) Observar as responsabilidades resultantes da legislação vigente e deste 

contrato; 

d) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou municipal, bem como assegurar os direitos e cumprimento de todas 

as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto 

aos preços praticados no Contrato; 

e) Manter responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de 

representante ou preposto para tratar com a CONTRATANTE. 

f) Prestar o serviço objeto do contrato em período integral – 24 (vinte e quatro) 

horas por dia e 7 (sete) dias por semana – durante todo o período de vigência 

do contrato, salvaguardando os casos de interrupções programadas e 

devidamente autorizadas pela ANATEL; 

g) manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação;  

h) Implantar, adequadamente, a supervisão permanente dos serviços, de forma a 

obter uma operação perfeita correta e eficaz, prestando-os meticulosa e 

constantemente, mantendo sempre em perfeita ordem a execução dos mesmos; 
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i) Corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, a execução de serviços em que 

forem constatadas imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções, no prazo 

estipulado pela Câmara Municipal; 

j) Solicitar, por escrito e devidamente fundamentado, quaisquer modificações na 

execução dos serviços para análise e decisão da CONTRATENTE; 

k) Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da CONTRATENTE ou a 

terceiros, por dolo ou culpa de seus empregados, ficando obrigada a promover a 

devida restauração e/ou o ressarcimento a preços atualizados, dentro de até 30 

(trinta) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso 

não o faça no prazo indicado, a CONTRATANTE reserva-se o direito de 

descontar o valor do ressarcimento na fatura seguinte, sem prejuízo de poder 

denunciar o contrato, de pleno direito; 

l) Comunicar imediatamente a ocorrência de qualquer irregularidade ou dificuldade 

que impossibilite a execução, mesmo que parcial, dos serviços; 

m) Zelar para que os empregados mantenham-se devidamente identificados por 

meio de crachás e uniformizados de forma condizente e dentro dos padrões de 

higiene pessoal sempre que estiverem circulando pelas dependências da 

CONTRATANTE; 

n) Repassar à CONTRATANTE durante o período de vigência do contrato, todos os 

preços e vantagens oferecidos ao mercado, para clientes de perfil e porte similar 

ou inferior ao da CONTRATANTE, sempre que esses forem mais vantajosos do 

que os ofertados no contrato; 

o) Garantir o sigilo e a inviolabilidade dos dados trafegados através do serviço 

desta contratação; 

p) Manter estrito sigilo referente a dados ou informações obtidos em razão do 

contrato, sendo vedada a utilização do nome da CONTRATANTE para fins 

comerciais ou em campanhas e material de publicidade; 

q) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 

observância às recomendações aceitas pelas boas práticas, normas e legislação; 

r) Informar a necessidade de eventuais interrupções programadas dos serviços, 

com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis; 

s) Fornecer todos os materiais e serviços necessários para o perfeito funcionamento 

dos serviços; 

t) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, 

sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 
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u) Não caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras sem a 

prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 

v) Não interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E REAJUSTE - Pela prestação do serviço 

contratado, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor mensal de 

R$____________(.........), perfazendo o valor total para 60 (sessenta) meses de 

R$____________(.........). Pela instalação do serviço e fornecimento dos 

equipamentos necessários, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor em 

parcela única de R$ _______________(...........), observados os termos a seguir 

expostos.  

 

Parágrafo Primeiro – A critério da CONTRATANTE, durante o prazo de vigência do 

presente instrumento, o valor atualizado indicado no caput poderá sofrer acréscimos 

ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), consoante estabelece o 

art. 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

 

Parágrafo Segundo - Os preços pactuados poderão ser revistos a cada 12 (doze) 

meses, objetivando:  

 

I – A manutenção das condições mais vantajosas à CONTRATANTE, através de 

pesquisa de mercado; 

 

II - Eventual atualização monetária, mediante aplicação de índice oficial divulgado 

pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. 

 

III – A não observância dos preços e condições do inciso I deste parágrafo poderá 

ensejar a rescisão unilateral do contrato, consoante artigo 79 inciso I da Lei 8.666/93. 

 

IV – A atualização monetária, tratada no inciso II deste parágrafo será avaliada pela 

CONTRATANTE mediante prévia solicitação da CONTRATADA, acompanhada de 

documentação comprobatória da variação do índice oficial referido.  
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CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Os 

pagamentos decorrentes da concretização do objeto desta licitação serão realizados 

mensalmente. 

 

Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado até o 10º dia contados do 

recebimento definitivo de cada uma das parcelas, ficando condicionado à apresentação 

das notas fiscais/faturas correspondentes, com antecedência mínima de 05 (cinco) 

dias úteis, à apresentação das respectivas certidões negativas de FGTS, do INSS, de 

Tributos Federais, Estaduais e Municipais, e de inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho, bem como à certificação da nota fiscal/fatura pela 

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. 

 

Parágrafo Segundo – Os pagamentos decorrentes da concretização do objeto desta 

licitação serão efetuados pela Câmara Municipal no dia _________(....) de cada mês. 

 

Parágrafo Terceiro – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, 

o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que 

devidamente regularizado. 

 

Parágrafo Quarto - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 

 

Parágrafo Quinto – A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu poderá efetuar 

contestações dos débitos constantes da Nota Fiscal – Fatura de Serviços de 

Telecomunicações, nos termos, prazos e garantias constantes do Regulamento 

aprovado por Resolução da ANATEL. 

 

Parágrafo Sexto - Na eventualidade de ocorrer atraso no pagamento, o valor será 

atualizado pela variação acumulada do IPCA/IBGE, ocorrida entre a data de seu 

adimplemento e a do efetivo pagamento, calculada pro rata tempore. 
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Parágrafo Sétimo – Para a hipótese definida no Parágrafo anterior, a CONTRATADA 

fica obrigada a identificar de forma clara que se trata de valor pertinente a encargos 

originários de pagamento de fatura em atraso por inadimplemento da 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS, DA FORMA DE FORNECIMENTO E DO 

RECEBIMENTO – A CONTRATADA terá até dia 1º de dezembro de 2017, para 

início do fornecimento dos serviços nas condições contratadas, na Travessa Oscar 

Muxfeldt, 81, centro, da cidade de Foz do Iguaçu. 

 

Parágrafo Primeiro – Os serviços serão recebidos provisoriamente mensalmente no 

ato da entrega da Nota fiscal/Fatura relativa aos serviços prestados, para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes nas 

especificações do Anexo I do Edital de Pregão 009/2017 e da proposta. 

 

Parágrafo Segundo – O recebimento definitivo dar-se-á em até 5 (cinco) dias depois 

do recebimento provisório, após verificação de que os serviços foram prestados de 

acordo com as condições e as especificações previstas no contrato e de que os valores 

cobrados estão de acordo com a previsão contratual. 

 

Parágrafo Terceiro – Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo 

anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 

consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

 

Parágrafo Quarto – O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 

responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do 

contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do 

presente contrato será de 60 (sessenta) meses, a contar da assinatura e poderá ser 

prorrogado, excepcionalmente, se configurada a situação elencada no § 4º do artigo 

57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, desde que os serviços estejam 

sendo prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos, e os preços e as condições 

atendam aos interesses da CONTRATANTE. 
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Parágrafo Primeiro – Ocorrendo prorrogação do contrato, essa far-se-á através de 

termo aditivo, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de exigir, durante a 

prorrogação, as mesmas condições pactuadas no instrumento inicial. 

 

Parágrafo Segundo – A celebração do termo aditivo será precedida de pesquisa de 

mercado para verificar se as condições do contrato continuam atendendo aos 

interesses da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Os recursos financeiros 

previstos para atender as despesas decorrentes do objeto deste, neste exercício 

financeiro de 2017, são os constantes na dotação orçamentária n.º 

0102.01031.0001.2003.3390.39.1001.5800 - Serviços de Telecomunicações. 

 

Parágrafo Único - Os pagamentos decorrentes do objeto deste pregão, nos exercício 

seguintes, correrão por conta das correspondentes dotações orçamentárias aprovadas 

na Lei Orçamentária respectiva, sendo que as alterações se processarão por meio de 

simples procedimento administrativo. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES - O descumprimento total ou parcial do 

contrato sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades: 

 

I - Advertência; 

 

II - Multa: 

 

a) No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à 

CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor 

contratual; 

 

b) Pela inexecução total de qualquer das cláusulas deste Contrato, a Câmara Municipal 

de Foz do Iguaçu, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as sanções 

previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93; sendo que em caso de multa compensatória, 

esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, a ser 



 

Travessa Oscar Muxfeldt, nº 81 – Centro – Foz do Iguaçu/PR – 85.851-490 – Telefone (45) 3521-8100 

 
 

 

65 

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

recolhida no Banco do Brasil, agência 0140-6 - C/C 1729-9, Prefeitura Municipal de 

Foz do Iguaçu, sob pena de inscrição em dívida ativa municipal. 

 

c) Pela inexecução parcial de qualquer das cláusulas deste Contrato, a Câmara 

Municipal de Foz do Iguaçu, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as 

sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93; sendo que em caso de multa esta 

corresponderá a 10% (dez por cento), de forma proporcional à obrigação inadimplida, 

a ser recolhida no Banco do Brasil, agência 0140-6 - C/C 1729-9, Prefeitura Municipal 

de Foz do Iguaçu, sob pena de inscrição em dívida ativa municipal. 

 

Parágrafo Único - A inexecução total ou parcial do Contrato importará à 

CONTRATADA a suspensão do direito de contratar com qualquer ente da 

Administração Direta ou Indireta, pelo prazo desde já fixado em 05 (cinco) anos, 

contados da aplicação da sanção, consoante estabelece o artigo 7º, da Lei Federal nº 

10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO - A inexecução total ou parcial do ajustado 

ensejará sua rescisão pelos motivos, na forma e com as consequências, previstos nos 

artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das penalidades a que 

aludem os artigos 86 a 88, do mesmo instituto legal, salvo se houver motivo 

justificado, aceito pela CONTRATANTE. 

 

Parágrafo Primeiro - Se a CONTRATADA não efetuar a entrega do serviço no prazo 

de 1º de dezembro de 2017, ensejará, por sua culpa, a rescisão deste contrato. 

 

Parágrafo Segundo - A rescisão deste contrato por culpa da CONTRATADA 

implicará a aplicação pela CONTRATANTE de multa, calculada de acordo com o 

disposto na cláusula oitava. 

 

Parágrafo Terceiro – A multa aplicada por rescisão será cobrada mediante desconto 

em fatura, por ocasião do pagamento, em havendo créditos em favor da 

CONTRATADA ou a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA que terá prazo de 10 

(dez) dias para depositar no Banco do Brasil, Agência 0140-6, conta 1.729-9, em 

nome da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, sob pena de incorrer em outras 

sanções cabíveis. As multas aplicadas, caso não recolhidas no prazo estipulado na 
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notificação, serão inscritas na dívida ativa do Município, observados os procedimentos 

legais. 

 

Parágrafo Quarto - A Contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO - O presente contrato está vinculado ao 

edital do Pregão, na forma presencial, nº 009/2017, e seus Anexos e à proposta da 

CONTRATADA. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS - Aplicam-se à execução 

deste contrato, especialmente aos casos omissos, as Leis nº 10.520/2002 e nº 

8.666/1993, bem como as alterações posteriores. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - O presente 

Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93, de 21 

de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, 

os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES - A assinatura 

do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, 

bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos 

às normas da Lei nº 8.666/93 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui 

estabelecidas.  

 

 

Parágrafo Único - Independentemente de transcrição, integram o presente contrato 

o Edital do PREGÃO, na forma presencial, nº 009/2017, a documentação e a 

proposta comercial da CONTRATADA, no que estas não conflitarem com o edital e 

com o contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de Foz do 

Iguaçu, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando 

as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que 

seja.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CONCORDÂNCIA - E, por estarem justas e 

acordadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias 

iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.  

 

 

Foz do Iguaçu, ____ de ______de 2017. 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

 

 

 

RG: 

CPF: 

 

RG: 

CPF: 

 

 

_______________________ 


