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1 - OBJETO: contratação de empresa especializada em serviços de telefonia móvel (celular) 
e dados, destinada a efetuar ligações externas (aparelhos e/ou PABX), comunicação entre seus 
funcionários, navegação à internet, email entre outros serviços em rede IP com a cessão de 
aparelhos de telefone celular e modems, visando maior presteza no atendimento realizado pela 
Defesa Civil, Conselho Tutelar, UPAs/Emergência, SAMU, Vigilância Sanitária, T.I. e Imprensa no 
município de Bauru. 
 
 
2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
2.1. O sistema de comunicação móvel deverá estar enquadrado nas características da tecnologia 
Digital GSM ou superior; para dados, 3G ou superior.  

2.2. As características mínimas dos aparelhos com linha telefônica habilitada para o serviço de 
telefonia móvel são:  

2.2.1. 16 aparelhos apenas com linhas telefônicas: com no mínimo: envio/recebimento 
de SMS; 200 registros no aparelho; Relógio, Alerta Vibratório, Alarme, Calendário, Calculadora, 
Tela Colorida de 65k cores, Resolução do display de 128 x 128 pixels.  

2.2.2. 2 conexões de dados (modens): Compatível com Windows 2000, XP, Vista, MAC OS 
e Linux (Fedora 8, Ubuntu v7.1 e Ubuntu v8.04); Suporta cartão de memória MicroSD de até 4GB; 
Tecnologia: GSM - QUADRI-BAND GPRS EDGE (850/900/1800/1900 MHZ) WCDMA - TRI-BAND 
HSDPA 7.2 / HSUPA 5.76 (850/1900/2100 MHZ);  
2.3. Todos os aparelhos deverão ser novos, sem uso, originais e em linha de produção, fornecidos 
em suas embalagens originais, vir acompanhados dos acessórios padrão, como, pelo menos, 01 
(uma) bateria original de longa duração, 01 (um) carregador para bateria bivolt (110-220V), 
certificado de garantia mínima de 12 (doze) meses, assim como manual de utilização em 
português, bem como todos os 16 (dezesseis) CHIPs (SIM CARDs) devidamente identificados e 
habilitados sem seus devidos planos.  

2.4. Os 18 (dezoito) equipamentos deverão ser fornecidos em regime de comodato e, no caso de 
prorrogação contratual, serão trocados a cada 12 (doze) meses por aparelhos similares ou com 
melhores características técnicas.  
 
2.5. DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL e DADOS  

2.5.1. No sistema de telefonia celular a minutagem mensal total contratada deve ser 
compartilhada por todos os aparelhos, porém o detalhamento do consumo mensal deverá ser 
enviado separadamente, de cada número de linha telefônica, para controle do Município de Bauru.  

2.5.2. Para controle e acompanhamento do uso dos celulares a apresentação de nota 
fiscal/fatura mensal, com o demonstrativo individual de utilização do serviço será por linha 
telefônica, com as seguintes informações, no mínimo:  

a) Dia e horário em que foi utilizado o serviço;  

b) Duração da chamada por linha telefônica;  

c) Número chamado;  

d) Número do chamador nas chamadas recebidas a cobrar;  

2.5.3. Deverão estar descritos na proposta, os valores dos seguintes recursos adicionais, 
que poderão ser utilizados pelo Município de Bauru, porém não serão utilizados como critério de 
classificação e ou disputa de lances:  
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a) Envio de mensagens de texto;  

b) Permitir ao usuário receber e originar chamadas telefônicas para qualquer outro usuário do 
SMP, SMC, SME ou telefonia fixa;  

2.5.4. Os serviços deverão ser prestados durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 
(sete) dias por semana.  

2.5.5. As ligações feitas entre as linhas telefônicas móveis, do grupo, objeto da presente 
licitação, deverão ter TARIFAÇÃO ZERO (0), tanto para as chamadas originadas, quanto para as 
chamadas recebidas destinadas ao grupo, dentro da área de registro (14).  

2.5.6. No caso de acréscimos dos quantitativos inicialmente contratados, nos limites 
definidos pelo § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, os eventuais adendos também deverão ter 
tarifação zero (0), tanto para as chamadas originadas e recebidas dentro da área de registro (14) 
destinadas ao grupo, mantidas as condições inicialmente contratadas.  

2.5.7. Assegurar e disponibilizar ao Município de Bauru sistema de GESTÃO ON-LINE e 
gerenciamento da comunicação móvel, pela Internet ou atendimento por telefone de forma a 
possibilitar o acompanhamento do uso de cada linha telefônica celular, bem como definir perfis de 
uso, controlando os horários para originar chamadas, a quantidade de minutos a ser utilizada em 
cada linha, o consumo de cada celular e os tipos de ligação (Voz, SMS e Dados), sem custo 
adicional por esse serviço.  

2.5.8. Caso o Município de Bauru solicite a modificação dos números das linhas de 
telefones, estes deverão ser modificados, sem cobrança de taxas ou tarifas adicionais.  

2.5.9. A LICITANTE VENCEDORA deverá assegurar ao Município de Bauru o repasse dos 
descontos e ofertas pecuniárias quando oferecidas aos outros usuários de mesmo perfil.  

2.5.10. Deverão ser inclusos nos serviços oferecidos e não será objeto de pagamento, a 
habilitação ou operação dos celulares e qualquer taxa de serviço para ativação das linhas 
telefônicas, dos CHIPs (SIM CARDs) fornecidos, da caixa postal, da chamada em espera, de 
chamada em conferência e do identificador de chamadas, bem como, do bloqueio ou desbloqueio 
de recebimento de ligações a cobrar quando solicitado, ou de qualquer outro serviço não 
especificado ou mencionado neste ANEXO I, que serão fornecidos e estarão incluídos nos preços 
contratados.  

2.6. A LICITANTE VENCEDORA responsabiliza-se pelo cumprimento dos preceitos legais vigentes, 
de âmbito federal, estadual ou municipal e assegura os direitos e o cumprimento de todas as 
obrigações estabelecidas pela regulamentação da ANATEL.  
2.7. A LICITANTE VENCEDORA deverá assumir a responsabilidade por clonagens ou quaisquer 
outras fraudes que porventura sejam identificadas nas linhas telefônicas e garantir que não haja 
qualquer prejuízo para o Município de Bauru em virtude dessas fraudes.  

2.8. O Município de Bauru não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de responsabilidade 
da LICITANTE VENCEDORA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer 
outros.  

2.9. A LICITANTE VENCEDORA deverá fornecer um número telefônico para registro das 
reclamações (Centro de Atendimento) sobre o funcionamento do serviço contratado, com 
funcionamento 24 (vinte e quatro) horas, com contato através de telefone fixo, um número de 
fax, um endereço de e-mail e/ou pessoalmente.  

2.10. Referido centro de atendimento deve estar apto a habilitar/desabilitar aparelhos celulares, 
providenciar a troca de aparelhos, fornecer relatórios de minutagem utilizada e de valores pagos 
pelo Município de Bauru, emitir e enviar 2ª (segunda) via de faturas, providenciar refaturamento 
em caso de contestação de valores, providenciar o acréscimo ou o decréscimo na quantidade de 
linhas celulares contratadas, de acordo com a legislação pertinente, enviando, no caso de 
acréscimo, os respectivos aparelhos novos e CHIPs (SIM CARDs) a serem habilitados, nas mesmas 
condições descritas neste ANEXO. No caso de decréscimo, providenciar a imediata baixa da linha 
suprimida, como também o recolhimento do aparelho celular desabilitado.  
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2.11. A LICITANTE VENCEDORA deverá garantir o sigilo e inviolabilidade das conversações 
realizadas através do serviço na rede da operadora contratada e dentro de sua área de concessão.  

2.12. A LICITANTE VENCEDORA deverá atender imediatamente às solicitações para sanar falhas 
ou interrupção na prestação dos serviços contratados, que porventura ocorram, e solucioná-las 
em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, a partir da comunicação do problema feita pela pelo 
GESTOR. 
 DE CONTRATO do Município de Bauru.  
 
4 – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA, EXTRAVIO, FURTO OU ROUBO e DEVOLUÇÃO 
DO APARELHO.  
4.1. A LICITANTE VENCEDORA deverá habilitar as linhas e entregar os aparelhos em no máximo 2 
(dois) dias, a partir da assinatura do contrato, nas quantidades constantes nesta, sem ônus 
adicional aos preços pactuados.  
4.2. Os aparelhos e seus respectivos acessórios deverão ser entregues em perfeitas condições de 
utilização, juntamente com a Nota Fiscal no Departamento de Informática, localizada na Praça das 
Cerejeiras, 1-59, na cidade de Bauru - SP, CEP 17014-500, das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 
17h00, que será conferida e atestada pelo Gestor de Contrato.  
4.3. Os aparelhos serão recebidos provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior 
verificação da conformidade com as especificações e definitivamente, no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis, após a verificação da qualidade e quantidade para consequente aceitação.  
4.4. O Gestor de Contratos será responsável pelo recebimento e conferência do objeto, sendo que 
este só será definitivamente recebido se estiver de acordo com as especificações técnicas descritas 
ANEXO I deste edital.  
 4.4.1 Fica como Gestor do Contrato o Sr. Marcelo Ribeiro Moreno, Diretor Departamento 
de Processamento de Dados. 
4.5. O Município de Bauru poderá não receber o objeto licitado, caso esteja em desacordo com a 
proposta oferecida no certame licitatório, circunstância em que será devidamente registrada e 
caracterizará a aplicação de penalidades ao homologado. 
4.6- Na hipótese de extravio, furto ou roubo do aparelho em comodato, o Município de Bauru 
deverá comunicar imediatamente o fato ao Centro de Atendimento da Licitante Vencedora e 
solicitar o bloqueio do aparelho (Chip) para recebimento e realização de chamadas.  
4.7 – O Município de Bauru ressarcirá à Licitante Vencedora o valor do aparelho dado em 
comodato, roubado, furtado ou extraviado, sendo o ressarcimento cobrado na fatura telefônica e 
dividido, no mínimo, em 04 (quatro) parcelas mensais, sem juros.  

4.7.1. – Para fins de comprovação do valor a ser cobrado na fatura de serviços a licitante 
vencedora deverá anexar junto cópia da nota fiscal de compra do aparelho ou outro documento 
idôneo que comprove o preço de custo pago pelo aparelho.  
4.8 - Na hipótese de roubo, furto ou extravio do aparelho, dado em comodato, a Licitante 
Vencedora deverá ceder ao Município de Bauru outro aparelho equivalente ou superior, num 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da comunicação da ocorrência, através da 
apresentação do boletim de ocorrência ou qualquer outro documento hábil, ainda que pendente o 
ressarcimento.  
4.9 - Os aparelhos e CHIPs (SIM CARDs) fornecidos pela Licitante Vencedora ser-lhe-ão devolvidos 
ao final da vigência contratual, em um prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, no estado em 
que se encontrarem, sem que caiba qualquer ressarcimento por parte do Município de Bauru.  
4.10 – Os aparelhos serão devolvidos em quantidade igual à diferença entre o total efetivamente 
entregue e aqueles que por ventura estejam na Assistência Técnica, sem jus a qualquer 
ressarcimento com relação a estes últimos.  
4.11 - Será de responsabilidade da Licitante Vencedora destinar corretamente os aparelhos 
celulares devolvidos pelo Município de Bauru, obedecendo a legislação ambiental vigente.  
4.12. O prazo de vigência do contrato a ser celebrado, será até que se finalize o novo procedimento 
licitatório, limitado ao prazo constante no inciso IV, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93.  
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5. GARANTIA/ASSISTENCIA TÉCNICA: 
5.1 - A LICITANTE VENCEDORA deverá indicar Assistência Técnica no Município de Bauru, aos 
aparelhos fornecidos, em caráter de comodato, contra defeito de fabricação e/ou mau 
funcionamento pelo período de no mínimo 12 (doze) meses contados da emissão da Nota Fiscal. 
5.2 – A LICITANTE VENCEDORA deverá substituir os aparelhos e acessórios no caso de defeito de 
fabricação ou falhas, em até 10 (dez) dias úteis contados da solicitação, e enviá-los para a 
assistência técnica, a qual terá um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento, 
para reparo e solução do problema.  
5.3 - A LICITANTE VENCEDORA deverá substituir o aparelho por outro de categoria similar ou 
superior, na hipótese de ser comprovado que o aparelho celular não tem mais reparo, num prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do término do prazo de reparo pela Assistência Técnica.  
5.4 - As trocas e consertos de aparelhos e/ou acessórios, bem como despesas diretas e/ou 
indiretas decorrentes desses procedimentos serão de total responsabilidade da LICITANTE 
VENCEDORA.  
5.5 – Caso fique evidenciado por laudo da Assistência Técnica que o defeito foi decorrente de mau 
uso, a LICITANTE VENCEDORA cobrará, em sua fatura de serviços, o preço de custo do aparelho, 
dividido em no mínimo 04 (quatro) parcelas mensais, sem juros, devendo efetuar a substituição 
do aparelho danificado por outro novo com no mínimo as mesmas características, em até 10 
(dez) dias úteis, contados da emissão do laudo. Decorrido este prazo sem a devida reposição, não 
mais poderá a LICITANTE VENCEDORA cobrar pelo aparelho.  

5.5.1. – Para fins de comprovação do valor a ser cobrado na fatura de serviços a licitante 
vencedora deverá anexar cópia da nota fiscal de compra do aparelho ou outro documento idôneo 
que comprove o preço de custo pago pelo aparelho. 
 
6 – DO PAGAMENTO: 
6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, lançado em conta telefônica mediante a emissão 
da nota fiscal/ fatura, que será devidamente atestada pelo setor requisitante e pelo Gestor do 
Contrato, mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser determinada pelo 
Município, obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade.  

6.1.1 – A Licitante Vencedora deverá apresentar, mensalmente, a nota fiscal/ fatura em 
papel e o respectivo detalhamento dos serviços prestados no mês anterior, entre os dias 01 a 30, 
exceto fevereiro (entre os dias 01 e 28/29) e meses com 31 dias (entre os dias 01 e 31), com 
discriminação das alíquotas dos impostos, contribuições e retenções tributárias (Leis Nº 9.430/96 
e Nº 10.833/2003) inclusas no preço, no prazo mínimo de 20 (vinte) dias corridos, antes da data 
de seu vencimento, que deverá ser fixado em uma única data entre os dias 20 e 30 de cada mês 
posterior ao dos serviços prestados. Referida Nota Fiscal/ Fatura, será devidamente atestada 
pelo gestor do contrato.  

6.1.2 - As faturas de prestação de serviços devem ser individualizadas por linha telefônica 
e devem permitir o controle dos gastos com cada celular, inclusive possibilitando que, caso 
interesse ao Município de Bauru, os valores referentes a pacotes de dados e outros serviços 
eventualmente solicitados, sejam discriminados no corpo da fatura de forma separada, de tal sorte 
que seja possível, por exemplo, cobrar dos usuários dos celulares, ditos valores excedentes.  

6.1.3 - Os preços cobrados na Nota Fiscal/Fatura deverão ser aqueles constantes do Plano 
Básico de Serviços ou Plano Alternativo de Serviços, conforme proposta da CONTRATADA de 
acordo com os seus preços unitários, aprovados pela ANATEL.  
6.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação destas, a 
Licitante Vencedora será oficialmente comunicada do fato, pelo Gestor do Contrato e a partir 
desta data, o pagamento ficará suspenso até que seja providenciado pela CONTRATADA às 
medidas saneadoras, entretanto, o serviço não poderá ser suspenso. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e reapresentação do documento 
fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Bauru.  
6.2 - Não serão aceitas propostas com pagamento antecipado ou contra entrega e ainda, não serão 
levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas.  
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6.3 - O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses 
previstas no art. 65 da Lei Federal nº 8666/93. 
 
7 – Procedimento conforme Lei Federal Nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei 
Federal Nº 8883/94 e demais legislações pertinentes. 
 
8 – Prazo para apresentação de propostas e documentação: até o dia 1º de fevereiro de 2013, às 
10 horas, na Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º andar, sala 02 (Divisão de Licitação), Bauru/SP. 
 
9 – Data da abertura do certame emergencial: 15 de fevereiro de 2013, às 10 horas, na Praça 
das Cerejeiras, 1-59, 2º andar, sala 02 (Divisão de Licitação), Bauru/SP. 
 
10 – As empresas interessados deverão apresentar 1 (um) envelope, lacrado, contendo os 
documentos constantes nos itens 10.1 e 10.2 abaixo relacionados: 
10.1 – Proposta comercial, com os requisitos abaixo, sob pena de desclassificação caso não 
constem. 
a) Razão Social, endereço e número do CNPJ do proponente; 
b) Data e assinatura do proponente; 
c) A prestação de serviços deverá iniciar-se imediatamente, em conformidade com o item 4 deste 
edital; 
d) Condições de pagamento de acordo com o item 6 deste edital; 
e) Prazo de validade da proposta, que deverá ser de no mínimo 30 (trinta) dias da data de 
abertura das 
propostas; 
f) Conta Corrente, Banco e Agência. 
g) Preço dos serviços propostos conforme modelo de planilha constante no anexo I. 
10.1.1- As letras “c”, “d” e “e”, caso não constem na proposta, serão considerados conforme 
enunciado no procedimento para aquisição de bens ou serviços. 
10.1.2 - No caso de empate a classificação se fará:  

b1) por sorteio, que será realizado em ato público.  
10.2 -  Documentação com os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação caso não constem. 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com 
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de débito, referente ao 
ICMS, com a Fazenda Estadual; 

e) Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeito de Negativa de Tributos 
Mobiliário, expedida pela Fazenda Municipal;  

f) Certidão Negativa de Débito (C.N.D.) ou Certidão Positiva com Efeitos de 
Negativa (CPD-EM) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 

g) Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS); 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de 
Débitos Trabalhistas, com os efeitos negativos. (site 
http://www.tst.jus.br/certidao); 

i) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal 
da licitante, assegurando, se for o caso, que a licitante não possui sucursal, 
imóvel e nem presta serviço sobre o qual incida tributação municipal na base 
territorial do Município de Bauru. (Modelo – ANEXO II). 
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11 – DO JULGAMENTO  
11.1 O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observados 
os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de 
qualidade e demais condições definidas neste Edital 
 
12- No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o 
Município reserva-se o direito de rescindir o contrato ou aplicar multa de 2% (dois por cento) ao 
dia, até o total de 5 (cinco) dias sobre o valor do contrato, além das demais sanções previstas no 
artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, quais sejam: 

12.1. advertência; 
12.2 multa de 10% do valor total do contrato pela rescisão unilateral; 
12.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 

contratar com a Administração, com prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição; 

12.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorridos o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
13 – Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a empresa que oferecer o menor 
preço global, melhor descrito no anexo I.  
 
Bauru (SP), 06 de fevereiro de 2013. 
 
 
 
Daniel Alves da Silva 
Diretor da Divisão de Licitação 
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ANEXO I 
PROPOSTA DE PREÇO 

 
Departamento de Administração de Materiais  
Divisão de Licitação – S.M.A. – Praça das Cerejeiras, n.º 1-59 – Vila Noemy -  Cep: 17014-500 
– Bauru – SP 
ITEM Número 

de Linhas 
(L)  

Minutos ou 
Tráfego incluso 
(M) 

Descrição  R$ 
UNIT 

R$ 
TOTAL 

1 16  Serviços de telefonia móvel (celular) 
para aquisição de: 16 (dezesseis) 
linhas telefônicas celulares, com 
fornecimento de 16 (dezesseis) 
aparelhos celulares em regime de 
comodato.  

  

2  1600 Pacote de 1.600 (mil e seiscentos) 
minutos por mês (itens 01). Após 
atingido os minutos mensais, o valor 
do minuto adicional deverá 
continuar o mesmo do valor 
ofertado no pacote, 
independentemente do volume 
mensal de minutos utilizados.  

  

3 2 Ilimitado Serviço de fornecimento de acesso a 
dados, através de tecnologia 3G ou 
superior, com velocidade de mínima de 
1Mbps sem suspensão de serviços ao final 
da franquia de dados, mas sem cobrança 
de Mb excedente, sendo que a velocidade 
pode ser reduzida, mediante 
fornecimento de modem USB em regime 
de comodato. Este pacote de dados pode, 
a qualquer momento, e a critério da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, ser 
portado para serem utilizados em 
conjunto com as linhas fornecidas no Item 
01 do Lote 01, sem custos de migração, 
mediante solicitação dos Gestores do 
Contrato. Estes pacotes compreendem: 2 
Linhas com franquia de mínima de 500 
Mb nas condições acima 

 

 

  

***Observações: 
1 - Após o exame das propostas se fará a classificação, levando em conta o menor preço 
global que atenda integralmente o exigido no procedimento de compra. 
 
a) A classificação se fará pela ordem crescente de preços; 
b) No caso de empate a classificação se fará:  

b1) por sorteio, que será realizado em ato público.  
Validade da Proposta: letra “e” item 10.1 do edital 
Prazo de Entrega: item 4 do edital 
 
Condições de Pagamento: item 6 do edital. 
_______________________________________ 
Data/Assinatura/Carimbo do CNPJ 
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Dados do Proponente: 
Nome da Proponente: ________________________________________________________________ 
Endereço: _________________________________________________________________________ 
Cidade: ____________________________ Estado: ___ Telefone: ______________ Fax: ________________ 
CNPJ: __________________________________ Inscrição Estadual: ____________________________________ 
Banco: __________________ Agência: ________ Conta Corrente: __________________ Cidade: ___________ 
e-mail: ___________________________________ 
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
(TRIBUTOS MUNICIPAIS) 

 
 
À Prefeitura Municipal de Bauru – Secretaria Municipal de Administração – Divisão de 
Licitação 
Praça das Cerejeiras, n.º 1-59 – Vila Noemy – CEP. 17.014-500 – Bauru/SP. 
 
 
 
REF. PROCESSO Nº 4.064/13 
 
 
 
Pela presente, declaro(amos) que a empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ 
sob o nº __________________, não possui sucursal , imóvel e nem presta serviço de tributação 
municipal na base territorial do Município de Bauru. 
 
 
 
...................., .... de ............. de 2013. 
 
 
 
 
......................................................................... 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO III 
 

                                                         MINUTA CONTRATUAL 
 
 
 

CONTRATO  N.º  

PROCESSO  N.º 4.064/13 

Dispensa de Licitação n.º 13/2013 

   

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  
TELEFONIA MOVEL (CELULAR) E DADOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU E A 
EMPRESA ___________. 

 

 

 

O presente contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, 
com sede na Praça das Cerejeiras, 1-59, nesta cidade de Bauru (SP), inscrito no CNPJ. sob n.º 
46.137.410/0001-80, doravante denominado “CONTRATANTE”, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, por força dos Decretos nº 4705, de 23 de maio de 1986 e nº 6618, de 27 de 
maio de 1993, ambos alterados pelo Decreto nº 7306, de 11 de maio de 1995, e a empresa 
____________, estabelecida na cidade de _____, Rua (Av., Travessa) ______, nº _____, Cep _____, inscrita no 
CNPJ sob n.º ________, daqui a diante denominada “CONTRATADA”, representada neste ato por 
______, portador  do RG. n.º _____ e CPF n.º. _____. 

As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, nos termos do art. 24, IV e demais 
disposições da Lei Federal 8.666/93, com a redação que lhe imprimiu as diversas alterações 
legais, em especial a Lei Federal nº 8.883/94, bem como as seguintes: 

 

Cláusula Primeira: DO OBJETO E DO PRAZO DO CONTRATO. 

1.1. A CONTRATADA obriga-se executar o objeto deste contrato, qual seja serviços de telefonia 
móvel (celular) e dados, destinada a efetuar ligações externas (aparelhos e/ou PABX), 
comunicação entre seus funcionários, navegação à internet, email entre outros serviços em rede 
IP com a cessão de aparelhos de telefone celular e modems, visando maior presteza no 
atendimento realizado pela Defesa Civil, Conselho Tutelar, UPAs/Emergência, SAMU, Vigilância 
Sanitária, T.I. e Imprensa no município de Bauru., nos termos de sua proposta anexa ao Processo 
nº 4.064/2013. 

1.2. O presente contrato vigerá até que se finalize o novo procedimento licitatório, limitado ao 
prazo 6 (seis) meses, vez que o processo n. 2.490/201, referente à modernização e contratação de 
linhas telefônicas fixas e móveis, encontra-se em andamento. 

 

Cláusula Segunda: DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA, EXTRAVIO, FURTO OU ROUBO e 
DEVOLUÇÃO DO APARELHO.  
2.1. A LICITANTE VENCEDORA deverá habilitar as linhas e entregar os aparelhos em no máximo 2 
(dois) dias, a partir da assinatura do contrato, nas quantidades constantes nesta, sem ônus 
adicional aos preços pactuados.  
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2.2. Os aparelhos e seus respectivos acessórios deverão ser entregues em perfeitas condições de 
utilização, juntamente com a Nota Fiscal no Departamento de Informática, localizada na Praça das 
Cerejeiras, 1-59, na cidade de Bauru - SP, CEP 17014-500, das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 
17h00, que será conferida e atestada pelo Gestor de Contrato.  
 2.2.1 Fica como Gestor do Contrato o Sr. Marcelo Ribeiro Moreno, Diretor Departamento 
de Processamento de Dados. 
2.3. Os aparelhos serão recebidos provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior 
verificação da conformidade com as especificações e definitivamente, no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis, após a verificação da qualidade e quantidade para consequente aceitação.  
2.4. O Gestor de Contratos será responsável pelo recebimento e conferência do objeto, sendo que 
este só será definitivamente recebido se estiver de acordo com as especificações técnicas descritas 
ANEXO I deste edital.  
2.5. O Município de Bauru poderá não receber o objeto licitado, caso esteja em desacordo com a 
proposta oferecida no certame licitatório, circunstância em que será devidamente registrada e 
caracterizará a aplicação de penalidades ao homologado. 
2.6- Na hipótese de extravio, furto ou roubo do aparelho em comodato, o Município de Bauru 
deverá comunicar imediatamente o fato ao Centro de Atendimento da Licitante Vencedora e 
solicitar o bloqueio do aparelho (Chip) para recebimento e realização de chamadas.  
2.7 – O Município de Bauru ressarcirá à Licitante Vencedora o valor do aparelho dado em 
comodato, roubado, furtado ou extraviado, sendo o ressarcimento cobrado na fatura telefônica e 
dividido, no mínimo, em 04 (quatro) parcelas mensais, sem juros.  

2.7.1. – Para fins de comprovação do valor a ser cobrado na fatura de serviços a licitante 
vencedora deverá anexar junto cópia da nota fiscal de compra do aparelho ou outro documento 
idôneo que comprove o preço de custo pago pelo aparelho.  
2.8 - Na hipótese de roubo, furto ou extravio do aparelho, dado em comodato, a Licitante 
Vencedora deverá ceder ao Município de Bauru outro aparelho equivalente ou superior, num 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da comunicação da ocorrência, através da 
apresentação do boletim de ocorrência ou qualquer outro documento hábil, ainda que pendente o 
ressarcimento.  
2.9 - Os aparelhos e CHIPs (SIM CARDs) fornecidos pela Licitante Vencedora ser-lhe-ão devolvidos 
ao final da vigência contratual, em um prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, no estado em 
que se encontrarem, sem que caiba qualquer ressarcimento por parte do Município de Bauru.  
2.10 – Os aparelhos serão devolvidos em quantidade igual à diferença entre o total efetivamente 
entregue e aqueles que por ventura estejam na Assistência Técnica, sem jus a qualquer 
ressarcimento com relação a estes últimos.  
2.11 - Será de responsabilidade da Licitante Vencedora destinar corretamente os aparelhos 
celulares devolvidos pelo Município de Bauru, obedecendo a legislação ambiental vigente.  
2.12. O prazo de vigência do contrato a ser celebrado, será até que se finalize o novo procedimento 
licitatório, limitado ao prazo constante no inciso IV, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93.  
 

Cláusula Terceira: DO PREÇO, DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO. 

3.1. O pagamento será efetuado mensalmente, lançado em conta telefônica mediante a emissão 
da nota fiscal/fatura, que será devidamente atestada pelo setor requisitante e pelo Gestor do 
Contrato, mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser determinada pelo 
Município, obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade.  

3.1.1 – A Contratada deverá apresentar, mensalmente, a nota fiscal/fatura em papel e o 
respectivo detalhamento dos serviços prestados no mês anterior, entre os dias 01 a 30, exceto 
fevereiro (entre os dias 01 e 28/29) e meses com 31 dias (entre os dias 01 e 31), com 
discriminação das alíquotas dos impostos, contribuições e retenções tributárias (Leis Nº 9.430/96 
e Nº 10.833/2003) inclusas no preço, no prazo mínimo de 20 (vinte) dias corridos, antes da data 
de seu vencimento, que deverá ser fixado em uma única data entre os dias 20 e 30 de cada mês 
posterior ao dos serviços prestados. Referida Nota Fiscal/ Fatura, será devidamente atestada 
pelo gestor do contrato.  
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3.1.2 - As faturas de prestação de serviços devem ser individualizadas por linha telefônica 

e devem permitir o controle dos gastos com cada celular, inclusive possibilitando que, caso 
interesse ao Município de Bauru, os valores referentes a pacotes de dados e outros serviços 
eventualmente solicitados, sejam discriminados no corpo da fatura de forma separada, de tal sorte 
que seja possível, por exemplo, cobrar dos usuários dos celulares, ditos valores excedentes.  

3.1.3 - Os preços cobrados na Nota Fiscal/Fatura deverão ser aqueles constantes do Plano 
Básico de Serviços ou Plano Alternativo de Serviços, conforme proposta da CONTRATADA de 
acordo com os seus preços unitários, aprovados pela ANATEL.  
3.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação destas, a 
Contratada será oficialmente comunicada do fato, pelo Gestor do Contrato e a partir desta data, o 
pagamento ficará suspenso até que seja providenciado pela CONTRATADA às medidas 
saneadoras, entretanto, o serviço não poderá ser suspenso. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e reapresentação do documento fiscal, 
não acarretando qualquer ônus para o Município de Bauru.  
3.2 - Não serão aceitas propostas com pagamento antecipado ou contra entrega e ainda, não serão 
levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas.  
3.3 - O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses 
previstas no art. 65 da Lei Federal nº 8666/93. 
3.4 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto descrito na Cláusula Primeira à 
importância estimada de R$ _______________, considerando o prazo máximo estipulado pelo artigo 
24, inciso IV da Lei 8666/93, que será suportada pelas DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: FICHAS 24, 
215, 196, 387.  

3.2. Nos preços acima estão embutidos transporte, carga e descarga do objeto, inspeção, impostos, 
taxas e emolumentos legais, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas 
que possam vir a gravá-los, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a quitação 
destes. 

 

Cláusula Quarta: DAS PENALIDADES 

4.1. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o 
Município reserva-se o direito de aplicar multa de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 5 
(cinco) dias sobre o valor do contrato, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal 
nº 8666/93 quais sejam: 

   4.1.1. Advertência; 

           4.1.2. Multa de 10% do valor total do contrato pela rescisão unilateral.  

   4.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 
contratar com a Administração, com prazo de até 02 (dois) anos ou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição; 

   4.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e depois de decorridos o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.   

 

Cláusula Quinta: CONDIÇÕES GERAIS 

5.1. Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, inclusive os encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos 
do art. 71 da Lei Federal nº 8666/93. 
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5.2. O presente pacto é um contrato administrativo e, portanto, regido pela Lei Federal nº 
8666/93 e demais normas de direito público, sendo plenamente aceito pela CONTRATADA. 

5.3. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, que 
poderão ultrapassar o limite indicado, nos termos do §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8666/93. 

5.4. Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir este contrato, no todo ou em parte, sem 
expressa anuência do CONTRATANTE. 

5.5.  Para as questões que se suscitarem entre os contratantes e que não sejam resolvidas 
amigavelmente na esfera administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Bauru para a solução 
judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

5.6. A Administração, em todo tempo e sem qualquer ônus ou responsabilidades para si, 
independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, poderá, sem prejuízo 
das demais penalidades aplicáveis à contratada, rescindir o contrato, baseada nas Leis Federais nº 
8666/93, 8883/94. 

5.7.  Na Nota Fiscal deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, Praça das Cerejeiras n.º 1-59, 
CNPJ 46.137.410/0001-80, número do processo e número do contrato. 

 E por estarem às partes em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este 
instrumento em 04 vias de igual teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, 
para que se produzam todos os efeitos jurídicos e legais. 

                                                                                       Bauru (SP)...... de..........de 2013 

                            

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

Prefeito Municipal 

                                                                                               

                

A CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

______________________     ______________________ 

Nome:         Nome:  

RG:        RG: 
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ANEXO IV 

TERMO DE CIÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

 

 

Município de Bauru 

Órgão ou entidade: Prefeitura Municipal de Bauru 

Contrato nº _______ 

Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de telefonia móvel (celular) e 
dados 

Contratante: Município de Bauru 

Contratada:  

 

    Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do 
termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES E NOTIFICADOS para 
acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for 
o caso, e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

 

     Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os 
despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão 
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de 
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

 

    Local e data 

 

 

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça 

Prefeito Municipal 

 

 

_____________________________ 

     CONTRATADA 
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ANEXO V 

C AD AST R O D O R ESPONSÁVEL  QUE ASSINOU O C ONT R AT O 

 

 

C ONT R AT ANT E:   

C ONT R AT ADA: 

C ONT R AT O Nº   

OBJET O: 

 

N om e  

C argo  

RG nº    

Ende re ço  Res i de nc ial  (*)   

Ende re ço  C om erci a l  (*)   

T e lef o ne  

E-m ai l   

 

R e spon sáv e l  pe lo at en dime nt o a  re quisiçõe s  de  docum entos do T C ESP 

N om e  

C argo  

Ende re ço  C om e rci a l  do 
Órgão /S e to r 

 

T e lef o ne  e  Fax  

E-m ai l   

 

 Bauru,     de                     de 2013. 

  

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura). 

 
 


