
 

 

EDITAL Nº 021/2014, DE 08 DE JULHO DE 2014. 
RETIFICA O EDITAL Nº 019/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2014 

 
  BALTASAR NATALICIO HANSEN, Diretor da Autarquia Água de 
Ivoti, no uso de suas atribuições legais, torna público que o Edital nº 019/2014 - 
Pregão Presencial nº 011/2014 e seus Anexos, ficam retificados nos seguintes termos:  
          

1. O item 1 “Do Objeto” do Edital nº 019/2014 – Pregão Presencial nº 
011/2014, passa a ter a seguinte redação: 

“A presente licitação tem por objeto à contratação de pessoa jurídica, 
legalmente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicação – ANATEL, para a 
prestação de SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, na modalidade pós-pago, com o 
fornecimento de 06 (seis) linhas de voz, 50 (cinquenta) linhas para comunicação de dados de 
telemetria, 57 (cinquenta e sete) chips e 06 (seis) aparelhos móveis novos, e 01 (uma) unidade 
de pen modem, em regime de comodato, conforme especificações constantes do Anexo II 
(modelo de proposta) e Anexo VI (Termo de Referência), para atendimento das necessidades 
da Autarquia Água de Ivoti/RS, cujo processo e julgamento serão realizados de acordo com os 
preceitos das supra referidas leis.” 
 
  2. Ficam alterados o Anexo I – Minuta do Contrato, o Anexo II – 
Modelo de Proposta de Preços, o Anexo VI – Termo de Referência e o Anexo VII – 
Termo de Comodato do Edital nº 019/2014 de Pregão Presencial nº 011/2014, que 
passam a contar com a redação do Anexo I – Minuta do Contrato, do Anexo II – 
Modelo de Proposta de Preços, do Anexo VI – Termo de Referência e do Anexo VII – 
Termo de Comodato da presente retificação. 
 

3. Em razão das alterações acima, a data para receber envelopes com a 
documentação e propostas fica transferida para as 13 horas do dia 23 de julho de 
2014, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal. 
 
  4. Todas as demais cláusulas e condições do Edital nº 019/2014 de 
Pregão Presencial nº 011/2014, e os anexos não referidos nesta retificação, ficam 
inalterados. 

 
  Ivoti, aos oito (08) dias do mês de julho de 2014.  

 
 

   BALTASAR NATALICIO HANSEN 
                                                                                                            Diretor Geral     



 

 

    
 
 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL 
PESSOAL PARA A AUTARQUIA ÁGUA DE IVOTI/RS” 
 
A AUTARQUIA ÁGUA DE IVOTI/RS, pessoa jurídica de direito público interno, 
estabelecida na Av. Presidente Lucena, nº 3315, sala 101, bairro Centro, na cidade de 
Ivoti/RS, com CGC/MF nº 18.346.935/0001-90, neste ato representado pelo seu 
Diretor Geral, Sr. BALTASAR NATALICIO HANSEN, ora denominado 
simplesmente CONTRATANTE e, por outro lado a empresa ......................................, 
representada por seu Sócio Gerente, Sr. ........................................., sediada na Rua 
......................................, em ............, inscrita no CNPJ/MF sob nº ............................., de 
ora em diante denominada CONTRATADA, deliberam firmar o presente contrato, 
mediante as seguintes cláusulas e condições, sujeitando-se às normas da Lei nº 
8.666/93, regulamentada pela Lei nº 8.883/94, bem como ao Pregão Presencial nº 
011/2014: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
Constitui objeto do presente a contratação de pessoa jurídica, legalmente autorizada 
pela Agência Nacional de Telecomunicação – ANATEL, para a prestação de 
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, na modalidade pós-pago, com o fornecimento 
de 06 (seis) linhas de voz, 50 (cinquenta) linhas para comunicação de dados de 
telemetria, 57 (cinquenta e sete) chips e 06 (seis) aparelhos móveis novos, e 01 (uma) 
unidade de pen modem, em regime de comodato, para atendimento das 
necessidades da Autarquia Água de Ivoti/RS. Parágrafo Único - A descrição das 
condições necessárias à execução do objeto, bem como sua operacionalização 
constam do anexo VI do Pregão Presencial nº 011/2014, denominado TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
O CONTRATANTE pagará pela prestação dos serviços, objeto deste Contrato, o 
valor mensal de R$ ........... (.........). 
Parágrafo Único – Dá-se a este instrumento o valor total de R$ ........... (.........). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
O pagamento será efetuado conforme data de vencimento da Nota Fiscal/Fatura dos 
serviços de telecomunicações, nos termos da Resolução nº 477/07 da ANATEL, com 
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aprovação do Diretor Geral da Autarquia, correndo a despesa pela seguinte rubrica 
orçamentária: 
ÁGUA DE IVOTI 
3.3.3.9.0.39.00.000000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
Parágrafo Único - O índice para cálculo de compensações financeiras e penalizações 
moratórias por eventuais atrasos de pagamentos, bem como nos casos de descontos 
por eventuais antecipações de pagamentos, calculado a contar da data de vencimento 
da obrigação até a data do efetivo pagamento, será o IPC-FIPE. 
 
CLÁUSULA QUARTA: 
Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 
ou ainda, em caso de força maior ou caso fortuito, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre 
os encargos da contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração 
do bem fornecido, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico – financeiro inicial do contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA: 
O presente contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data e sua 
assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o artigo 57, II da Lei 8.666/93 e 
posteriores alterações. 
Parágrafo Único - O Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, 
mediante aviso prévio por escrito no prazo mínimo de trinta (30) dias. 

 
CLÁUSULA SEXTA: 
O CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, independentemente de 
qualquer notificação judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA: 
a) falir, entrar em concordata ou se dissolver; 
b) não cumprir qualquer das obrigações estipuladas; 
c) transferir o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização 
escrita do CONTRATANTE.  
Parágrafo Único – No caso de rescisão por um dos motivos prescritos nesta cláusula, 
a CONTRATADA receberá o valor correspondente aos serviços efetivamente 
realizados. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
São Obrigações da CONTRATADA: 
a) prestar o objeto licitado conforme especificações constantes no Anexo VI – Termo 
de Referência, do edital de Pregão Presencial nº 011/2014 e em consonância com a 
proposta de preços; 



 

 

b) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitação, inclusive os 
tributos municipais, estaduais e federais incidentes sobre o mesmo; 
c) manter, durante todo o prazo de vigência contratual as condições de habilitação 
assumidas; 
d) providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas 
pela Autarquia;  
e) arcar com todas as despesas com instalação, transporte, taxas, impostos ou 
quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do licitante; 
f) responsabilizar-se pela contratação de tantos funcionários, quantos necessários, 
para a realização dos serviços contratados; 
g) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da inobservância de normas de 
saúde, higiene e segurança sem qualquer ônus a Autarquia; 
h) arcar com todas as despesas referentes à legislação social e trabalhista, tais como 
indenizações, seguros de acidentes de trabalho, enfermidades, repouso semanal, 
FGTS, remuneração e contribuições da previdência social e outras; 
i) fornecer, por sua conta, e aos seus funcionários, os equipamentos de segurança do 
trabalho necessários para a prestação dos serviços; 
j) ressarcir a Autarquia por eventuais danos causados a este ou a terceiros por culpa 
ou dolo de seus funcionários ou prestadores de serviços; 
k) responsabilizar-se por eventuais reclamatórias trabalhistas, quaisquer encargos 
e/ou ações judiciais de outra ordem, sendo que, se a Autarquia for acionada 
judicialmente por funcionários e/ou prestadores de serviços da empresa Licitante, 
fará sua defesa, denunciando à lide a empresa a ser contratada, sendo que esta 
compromete-se em requerer a exclusão da lide a Autarquia e fazer a defesa, sendo 
que, se ao final de qualquer demanda judicial, houver condenação da Autarquia, a 
empresa Licitante, deverá expressamente responsabiliza-se em pagar o débito 
determinado pela sentença ou acórdão, mas se assim não o fizer, o contrato a ser 
firmado poderá ser rescindido automaticamente. 
 
CLÁUSULA OITAVA: 
Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA, estará sujeita às seguintes 
penalidades: 
 a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 anos e multa 
de 10% sobre o valor estimado da contratação; 
b) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução 
e sem prejuízo ao resultado: advertência; 
c) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de até 05 (cinco) dias, após 
os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o 
valor atualizado do contrato; 



 

 

d) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de até 03 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente 
ao montante não adimplido do contrato; 
e) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de até 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do 
contrato; 
f) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração 
de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 05 anos e multa de 10% sobre o valor 
atualizado do contrato. 
 
CLÁUSULA NONA: 
As dúvidas resultantes da interpretação do presente contrato serão discriminadas em 
juízo, ficando eleito o Foro da Comarca de Ivoti /RS. 
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que se 
produzam seus jurídicos e legais efeitos. 
   

 

Ivoti, ............... de........... de 2014. 

 
 
 
 

BALTASAR NATALICIO HANSEN 
                       Contratada                                                                Contratante 
 
 
 
Fiscal do Contrato: 
 
 
 
Testemunhas:                                                                                          Ciente em XX.XX.14: 
 
 
 
  
 
 



 

 

 
 
 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

À  
Autarquia Agua de Ivoti 
Av. Presidente Lucena, nº 3315 - Sala 101 - Centro – Ivoti - RS. 
Referente: Licitação Pregão Nº. ____/____, Abertura __ de ______ de ____ às __:__ 
horas. 
Proponente: 
Razão Social ___________________________________  
Endereço ______________________________________  
c)Telefone____________________Email__________________________________  
d) CNPJ: ____________________________  
 
Assunto: PROPOSTA 
MD Pregoeiro 
Ilmos. Senhores da Equipe de Apoio 
Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta 
para___________________________. 
  
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel 
celular no sistema digital pós-pago, nos termo do Projeto Básico (ANEXO VI). 

AUTARQUIA ÁGUA DE IVOTI 
LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
ESTIMADA 

VALOR 
UNIT. R$ 

1. SERVIÇO INTRAGRUPO 
DE VOZ VC1 06 linhas 

Ilimitado 
dentro da área 

VC1 
R$ 

2. VC 1 móvel/fixo  150 minutos R$ 

3. VC 1 móvel/móvel mesmo 
operadora  150 minutos R$ 

4. VC 1 móvel/móvel outras 
operadoras  150 minutos R$ 

5. AD1 (adicional 
deslocamento)  01 unidade R$ 

6. AD2 (adicional 
deslocamento)  01 unidade R$ 

7. DSL1 deslocamento  01 minuto R$ 
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8. DSL2 deslocamento  01 minuto R$ 
9. Assinatura  56 linhas R$ 
10. VC2 móvel/fixo  75 minutos R$ 

11. VC2 móvel/móvel mesmo 
operadora  75 minutos R$ 

12. VC 2 móvel/móvel outras 
operadoras  75 minutos R$ 

13. VC 3 móvel/fixo  75 minutos R$ 

14. VC 3 móvel/móvel mesmo 
operadora  75 minutos R$ 

15. VC 3 móvel/móvel outras 
operadoras  75 minutos R$ 

16. SMS  60 unidades 
por linha R$ 

17. Plano internet 3G – 3GB  03 unidades R$ 
18. Pen modem 3GB  01 unidade R$ 
19. Serviço de controle de linha  06 linhas R$ 
20. Pacote de dados de 20MB  50 linhas R$ 

VALOR MENSAL ESTIMADO GLOBAL DO LOTE                 R$ 
 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$__________ 
(_______________________________________). 

 
Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, 
inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta. 
E em consonância aos referidos documentos, declaramos: 
1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das 
cláusulas da minuta do contrato em anexo; 
 
2 - Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de 
abertura do conjunto proposta, é de 60 (sessenta) dias; 
 
3 - Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e ou 
descontos ou vantagens, e frete para o fornecimento do objeto do presente certame. 
Obs: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da 
licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.  
 
Local e Data. __________________________________ 
Nome, Assinatura e Carimbo da Empresa. 
 
 



 

 

 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
PLANO DE TRABALHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR NO SISTEMA 
DIGITAL PÓS-PAGO  
 
I – OBJETO 
O objeto do presente registro de preços tem por finalidade a seleção de propostas 
visando à contratação de pessoa jurídica, legalmente autorizada pela Agência 
Nacional de Telecomunicação – ANATEL, para a prestação de SERVIÇOS DE 
TELEFONIA MÓVEL, na modalidade pós-pago, com o fornecimento de 06 (seis) 
linhas de voz, 50 (cinquenta) linhas para comunicação de dados de telemetria, 57 
(cinquenta e sete) chips e 06 (seis) aparelhos móveis novos, e 01 (uma) unidade de 
pen modem, em regime de comodato, mediante as condições estabelecidas neste 
Termo de Referência e edital, para atendimento das necessidades da Autarquia Água 
de Ivoti, conforme segue: 
 

AUTARQUIA ÁGUA DE IVOTI 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
ESTIMADA 

VALOR 
UNIT. R$ 

1. SERVIÇO INTRAGRUPO DE 
VOZ VC1 06 linhas 

Ilimitado 
dentro da 
área VC1 

R$ 10,00 

2. VC 1 móvel/fixo  150 minutos R$ 0,60 

3. VC 1 móvel/móvel mesmo 
operadora  150 minutos R$ 0,60 

4. VC 1 móvel/móvel outras 
operadoras  150 minutos R$ 0,60 

5. AD1 (adicional deslocamento)  01 unidade R$ 0,50 
6. AD2 (adicional deslocamento)  01 unidade R$ 0,50 
7. DSL1 deslocamento  01 minuto R$ 0,50 
8. DSL2 deslocamento  01 minuto R$ 0,50 
9. Assinatura  56 linhas R$ 15,00 

10. VC2 móvel/fixo  75 minutos R$ 1,60 

11. VC2 móvel/móvel mesmo 
operadora  75 minutos R$ 1,60 

12. VC 2 móvel/móvel outras 
operadoras  75 minutos R$ 1,60 
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13. VC 3 móvel/fixo  75 minutos R$ 1,60 

14. VC 3 móvel/móvel mesmo 
operadora  75 minutos R$ 1,60 

15. VC 3 móvel/móvel outras 
operadoras  75 minutos R$ 1,60 

16. SMS  60 unidades 
por linha R$ 0,48 

17. Plano internet 3G – 3GB  03 unidades R$ 119,00 
18. Pen modem 3GB  01 unidade R$ 119,00 
19. Serviço de controle de linha  06 linhas R$ 4,99 
20. Pacote de dados de 20MB  50 linhas R$ 29,00 

 
VALOR ESTIMATIVO TOTAL DA PROPOSTA: R$ 3.876,74 (três mil, oitocentos e 
setenta e seis reais, e setenta e quatro centavos). 
 
OBS.: Deverão ser fornecidos 06 aparelhos em comodato, que devem ser 
compatíveis fisicamente e tecnologicamente com os descritivos do item III, abaixo. 
VC1 M/M (móvel/móvel) - mesma operadora (Intragrupo): para chamadas 
originadas e terminadas na área de registro do assinante. Chamadas entre assinantes 
do SMP do mesmo CNPJ. 
VC1 M/F (móvel/fixo): para chamadas originadas e terminadas na área de registro 
do assinante. Chamadas destinadas a assinantes do serviço fixo. 
VC1 M/M (móvel/móvel) - mesma operadora: para chamadas originadas e 
terminadas na área de registro do assinante. Chamadas entre assinantes do SMP da 
mesma operadora. 
VC1 M/M (móvel/móvel) - outras operadoras: para chamadas originadas e 
terminadas na área de registro do assinante. Chamadas entre assinantes do SMP de 
outras operadoras. 
AD1: para chamadas originadas e terminadas na área de registro do assinante. 
AD2: para chamadas originadas e terminadas fora da área de registro do assinante. 
DSL1: para chamadas originadas e terminadas na área de registro do assinante. 
DSL2: para chamadas originadas e terminadas fora da área de registro do assinante. 
VC2 M/F (Móvel/Fixo): para chamadas interurbanas originadas e terminadas dentro 
da área de mobilidade do assinante. Chamadas destinadas a assinantes do serviço 
fixo. 
VC2 M/M (Móvel/Móvel) - mesma operadora: para chamadas interurbanas 
originadas e terminadas dentro da área de mobilidade do assinante. Chamadas entre 
assinantes do SMP da mesma operadora. 
VC2 M/M (Móvel/Móvel) - outras operadoras: para chamadas interurbanas 
originadas e terminadas dentro da área de mobilidade do assinante. Chamadas entre 
assinantes do SMP de outras operadoras. 



 

 

VC3 M/F (Móvel/Fixo): para chamadas interurbanas originadas e terminadas fora da 
área de mobilidade do assinante. Chamadas destinadas a assinantes do serviço fixo. 
VC3 M/M (Móvel/Móvel): para chamadas interurbanas originadas e terminadas fora 
da área de mobilidade do assinante. Chamadas entre assinantes do SMP. 
 
II- DA ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: 
ATENÇÃO, OBSERVAÇÕES QUE DEVEM SER SEGUIDAS COM RIGOR, SOB 
PENA DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE, SUBSTITUIÇÃO E/OU 
DESCLASSIFICAÇÃO: 
2.1 O objeto do presente edital deve preencher todos os requisitos e características 
mínimas exigidas dos serviços na descrição do lote, podendo ser cotados 
produtos/serviços de qualidade superior. As licitantes deverão, sempre que 
possível, cotar os melhores produtos/serviços disponíveis no mercado, devendo os 
mesmos ser a 1ª (primeira) linha de cada marca oferecida. Materiais de qualidade 
inferior serão desclassificados. A tecnologia deverá ser sempre a mais recente em 
uso pela Licitante Contratada. 
2.2 Ex. Caso o plano contratado sofra comercialmente alteração para uma 
velocidade maior, transmissão de dados e telefonia maior/melhor, esta deverá ser 
automaticamente disponibilizada, sem ônus extra, ao contratante. A obrigação de 
disponibilizar sistemas mais atuais e de maior capacidade não poderão ensejar 
alteração dos custos dos pacotes e quaisquer limitações. 
2.3 Os produtos/serviços serão analisados, quando couber, pelos seguintes critérios 
objetivos, como: Abrangência, qualidade de sinal, qualidade de transferência de 
dados, durabilidade, apresentação, componentes, segurança, deformidades, 
acabamento, encaixe, espessura, comprimento, largura, altura, borrões, rebarba, 
duração sem falhas, funcionalidade, secagem, odor, aderência, rolamento, 
luminescência, qualidade no conteúdo, dimensões, fixação, transparência, 
resistência, alongamento, tração, remoção, qualidade no atendimento, tecnologia; 
2.4 A licitante vencedora, detentora do contrato, deverá garantir a utilização dos 
produtos/serviços durante a duração do mesmo. 
2.5 O serviço móvel pessoal – SMP, serviço intrínseco do objeto deste edital, que 
possibilita a comunicação entre estações móveis e de estações móveis para outras 
estações, de uma mesma área de registro do SMP ou acesso a redes de 
telecomunicações de interesse coletivo, deverá ser prestado pela própria licitante, 
vencedora do certame. Como o edital é menor preço do lote, constando vários 
serviços em um único lote, entre eles os serviços STFC, LDN e LDI, os respectivos 
serviços, poderão ser subcontratados, para as chamadas a longa distância, 
conforme as regras da ANATEL. Demais serviços disponibilizados pelas 
operadoras e constantes neste edital, conforme resoluções da ANATEL e da Lei 
8.666/93, também poderão ser compatibilizados conforme esta regra, exceto o SMP.  
2.6 Quanto a problemas de qualidade, regularidade dos serviços/produtos ou das 
condições dos equipamentos, a detentora da ata, contratada, será notificada pela 



 

 

Autarquia Água de Ivoti, na pessoa do setor responsável, Departamento de 
Licitações, que será responsável pela solicitação de 
troca/substituição/regularização do produto/serviço que apresentar problemas, 
pela contratada; 
2.7 A contratada deverá, obrigatoriamente, fornecer, um número de Telefone/Fax 
ou endereço de e-mail para receber as comunicações oficiais, obrigando-se em 
manter, ao menos, um dos meios de comunicação operantes, sob sua inteira 
responsabilidade; 
2.8 O descumprimento das cláusulas estabelecidas neste edital ou memorial 
descritivo dos serviços acarretará desclassificação/inabilitação da licitante, 
detentora do contrato, independente das demais sanções previstas. 
2.9 Os aparelhos devem ser compatíveis fisicamente e tecnologicamente com as 
últimas novidades do mercado; 
2.10 Caso o contrato firmado com a detentora do contrato ultrapasse o período de 01 
(um) ano, os celulares deverão ser trocados pelo mesmo período, ou seja, a cada 12 
(doze) meses; 
2.11 A prestação do Serviço Móvel Pessoal - SMP permitirá que a Autarquia Água de 
Ivoti receba e origine, automaticamente, chamadas nas diversas áreas de cobertura, 
dentro de sua área de concessão e para usuário do Serviço Telefônico Fixo Comutado 
(STFC) ou do Serviço Móvel Pessoal (SMP), dentro das regiões, conforme a 
necessidade da Instituição. 
2.12 A prestação do serviço móvel pessoal deverá ser possível com outras operadoras 
nacionais e internacionais, as quais deverão ser colocadas à disposição da Autarquia 
Água de Ivoti para pleno conhecimento. 
2.13 A Autarquia Água de Ivoti poderá receber a prestação do serviço móvel pessoal 
em redes de outras prestadoras de serviço, sujeitando-se, nessa hipótese, às 
condições de tarifas e preços, bem como, às condições técnicas e operacionais por elas 
estabelecidas, de acordo com a regulamentação vigente, responsabilizando-se, desde 
logo, por todas as despesas pelo uso do sistema móvel pessoal em “roaming”, que 
serão incluídas na conta de serviços emitida pela prestadora de serviço. 
2.14 As eventuais mudanças nas condições de prestação do serviço decorrentes de 
modificações e aperfeiçoamento da tecnologia celular serão procedidas sempre em 
bases justas e razoáveis para a Autarquia.   
2.15 A transferência de plano de serviço poderá ser feita pela Autarquia, na forma 
admitida pela regulamentação, sendo que tornar-se-á efetivo para fins de cobrança 
no ciclo subsequente de faturamento da Autarquia. 
2.16 A Autarquia poderá, a qualquer momento, contratar serviços opcionais, 
facilidades adicionais e outros oferecido pela prestadora de serviços. Caso a 
prestadora de serviços, a seu critério, modificar ou deixar de prestar os serviços 
opcionais, as facilidades adicionais e outros serviços oferecidos, deverá comunicar a 
Autarquia com antecedência de até 30 (trinta) dias. 



 

 

2.17 A detentora do contrato poderá oferecer para os beneficiários deste edital, em 
separado do serviço de telefonia, o serviço de dados e o fornecimento de modems 
USB para acesso à internet, destinado ao uso em celulares e computadores portáteis. 
Caso utilizados, os serviços de acesso deverão possuir velocidade nominal mínima 
de 1Mb, em compatibilidade com o sistema da contratada. Caso o plano contratado 
sofra comercialmente alteração para uma velocidade maior, esta deverá ser 
automaticamente disponibilizada, sem ônus extra, à Contratante. A tecnologia 
deverá sempre ser a mais recente em uso pela Contratada, tais como EVDO, EDGE 
ou WCDMA/HSDPA, sem se restringir a estas. A obrigação de disponibilizar 
sistemas mais atuais e de maior capacidade não poderá ensejar alteração nos custos 
dos pacotes e quaisquer limitações. Poderá oferecer, também, a possibilidade de 
aquisição de aparelhos, com o oferecimento de condições mais vantajosas que as do 
mercado. 
2.18 A Autarquia estabelecerá um sistema de cotas de gasto máximo mensal. 
2.19 A prestadora de serviços deverá disponibilizar condições técnicas de bloqueio 
automático dos aparelhos telefônicos, recebidos em comodato, sempre que vier a ser 
excedido o montante máximo mensal de utilização estabelecido no sistema de cotas 
deliberado pela Autarquia. Deverá ser possível, também, bloquear linhas para 
ligações fora do estado e/ou deslocamentos para fora do Estado. 
2.21 A Autarquia deverá observar a legislação e a regulamentação, relacionadas à 
fruição dos serviços, inclusive no que se refere à sua segurança e à de terceiros, 
observando ainda, os procedimentos relacionados ao uso do sistema móvel pessoal, 
divulgados pela prestadora dos serviços. 
2.20 A responsabilidade da prestadora dos serviços quanto a assuntos que envolvam 
a interconexão com redes de outras prestadoras de serviço telefônico fixo comutado 
ou do serviço móvel pessoal está limitada ao disposto na regulamentação aplicável. 
2.21 Não valerá como precedente ou novação ou, ainda, como renúncia aos direitos 
que a lei e o presente documento lhe asseguram, a tolerância, por parte da Autarquia, 
quanto a eventuais descumprimentos ou infrações das condições estabelecidas. 
 
III – DOS MODELOS DE APARELHOS 
3.1 – Para atendimento de 03 (três) linhas, a empresa contratada deverá fornecer 
equipamentos do tipo Aparelho Celular, conforme especificações abaixo: 

• Compatível com a tecnologia 3G; 
• Sistema: Android/IOS/Windows, ou superiores; 
• Processador de no mínimo 1 GHz; 
• Memoria RAM: 512mb, ou superior; 
• Tela com resolução mínima de 320 x 240 pixels; 
• Câmera fotográfica de no mínimo 2 MP; 
• Conexão Bluetooth; 
• WI-FI: Sim; 



 

 

 
3.2 – Para atendimento de 02 (duas) linhas, a empresa contratada deverá fornecer 
equipamentos do tipo Aparelho Celular, conforme especificações abaixo: 

• Compatível com a tecnologia 3G; 
• Sistema: Android/IOS/Windows, ou superiores; 
• Processador de no mínimo 1 Ghz dual core, ou superior; 
• Memoria RAM: 1024mb, ou superior; 
• Resolução: 480x800, ou superior; 
• Câmera de no mínimo 5 MP; 
• Conexão Bluetooth; 
• WI-FI: Sim; 

 
3.3 – Para atendimento de 01 (uma) linha, a empresa contratada deverá fornecer 
equipamentos do tipo Aparelho Celular, conforme especificações abaixo: 

• Compatível com a tecnologia 3G; 
• Sistema: Android 4/IOS/Windows, ou superiores; 
• Dualchip; 
• Processador: 1,7Ghz, dual core ou superior; 
• Memoria RAM: 1,5gb, ou superior; 
• Tela: 4,3”, ou superior; 
• Resolução: 540x960 ou superior; 
• Densidade: Aproximado 256ppi, ou superior; 
• Câmera de 8MP, ou superior; 
• Armazenamento Interno de 8GB, ou superior; 
• Bateria de 1.900 mAh, ou superior; 
• Peso 130g, ou inferior; 
• Conexão Bluetooth; 
• NFC: Preferencialmente, se possível; 
• WI-FI: Sim; 

 
Demais especificações e características que os aparelhos deverão possuir: 
a) Tecnologia GSM ou superior/atual de mercado; 
b) Agenda; 
c) Idiomas: Inglês e Português; 
d) Alarme, Alerta vibratório; 
e) Calculadora, Calendário; 
f) MMS, SMS; 
g) Caixa Postal; 
h) Manual de instrução; 
i) Fone de Ouvido; 
j) Carregador da Bateria; 



 

 

 
3.4 – Para atendimento do item 18 do lote, a empresa contratada deverá fornecer 
equipamentos do tipo Moden USB para acesso à Internet 3G, conforme 
especificações abaixo: 
• Compatível com a tecnologia 3G  
• Slot para Cartões do Tipo microSD. 
 
IV – DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE LINHAS 
a) A licitante vencedora deverá disponibilizar, sem custo adicional quando pela 
Internet, serviço de controle das ligações, discriminadas, por linha telefônica 
habilitada, possibilitando o bloqueio e o desbloqueio imediatos do uso dos serviços 
sempre que a Autarquia assim determinar, inclusive possibilitando estabelecer um 
montante máximo mensal e o agrupamento de linhas para chamadas intragrupo. 
b) A fatura deverá conter a totalidade dos serviços prestados, ter o resumo 
acumulado em uma página principal / inicial e deverá vir acompanhada de todas as 
contas individualizadas, por aparelho, e com os serviços discriminados, em um único 
grupo de faturas. 
c) Havendo contestação de valores da fatura, a prestadora dos serviços deverá 
fornecer os devidos esclarecimentos em até 20 (vinte) dias consecutivos, a partir da 
comunicação recebida, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, ficando a 
cobrança, automaticamente, suspensa até a resolução do problema. 
d) Toda e qualquer facilidade adicional, determinada pela ANATEL, deverão ser 
prestados a Autarquia, gratuitamente, ou seja, serviços de portabilidade, de código 
de acesso, identificação de chamada, desvio de chamadas, chamada em espera, 
identificação do assinante chamados, conferência, caixa postal de voz e conta 
detalhada, entre outros. 
e) Apesar dos valores dos serviços estarem discriminados nas planilhas de preço, 
para verificação do valor de mercado, as ligações intra-grupo locais, ou seja, ligações 
com mesmo DDD código de longa distância e mesmo CNPJ, não poderão ser 
cobradas, devendo as licitantes observarem este fator para cotação de suas propostas. 
 
V – DA COBERTURA 
a) A área de registro, apontada na prestação dos serviços, define a área de localização 
da Autarquia que poderá solicitar mudança para outra área de registro dentro da 
área de concessão, desde que não haja impedimentos de ordem técnica e mediante 
pagamento de taxa estabelecida pela prestadora de serviço. 
b) A licitante vencedora deverá apresentar cobertura na região em que está inserida a 
Contratante, capitais dos Estados Brasileiros e perímetro urbano e rural do Município 
de Ivoti; 
c) Caso não seja comprovada a cobertura solicitada, a licitante será desclassificada, os 
aparelhos serão devolvidos e será chamada a próxima classificada, para a qual será 



 

 

feito o mesmo procedimento, e assim sucessivamente. Se as licitantes preferirem, 
antes da abertura do certame, poderão dirigir-se até o Município para verificação 
prévia dos sinais rurais solicitados, acompanhadas por um servidor, não excluindo 
deste teste a verificação posterior. 
 
VI – DO ATENDIMENTO 
a) A prestadora de serviço deverá disponibilizar serviço de atendimento ao cliente 
(SAC), gratuito, onde a Autarquia possa efetuar comunicação de extravio, furto, 
roubo, defeitos, bem como solicitar esclarecimentos ou fazer reclamações sobre os 
serviços prestados, inclusive sobre o atendimento da prestadora, operando 24 (vinte 
e quatro) horas por dia, durante 7 (sete) dias por semana. 
b) A Autarquia informará as pessoas autorizadas a contatar com a licitante vencedora 
e, da mesma forma, a mesma deverá apresentar, por escrito, nomes e telefones para 
contato das pessoas habilitadas para atendimento. 
c) As reclamações e a comunicação de defeitos serão feitas, diretamente, à prestadora 
de serviços, a quem cabe manter registro específico e providenciar o atendimento e a 
correção do problema no mais curto prazo possível, ou seja, em até 07 (sete) dias 
úteis, resguardada a possibilidade de recurso por parte da Autarquia à Agência 
Nacional de Telecomunicações - ANATEL, se necessário. No caso dos aparelhos, 
providenciar a reposição, sem ônus para a Autarquia, quando não for roubo, perda 
ou dano. 
 
VII – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
a) A licitante vencedora não poderá divulgar em serviços de informações nem em 
catálogos telefônicos os números dos telefones móveis, objeto da licitação. 
 
VIII – OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 
a) Bloquear, a pedido da Autarquia, sem ônus, os serviços de longa distância LDN 
(nacional) e/ou LDI (internacional), nas linhas que forem solicitadas. 
b) Informar, com relação ao serviço de transmissão de dados via telefone móvel, a 
forma de faturamento e os valores aplicáveis, visando possibilidade futura de uso de 
tal serviço. 
c) Apresentar conta detalhada dos serviços prestados. 
d) Assegurar a Autarquia o repasse dos descontos e ofertas pecuniárias, quando 
oferecidas e extensíveis a todos os usuários que se enquadrem nas mesmas 
condições, precisas e isonômicas, para sua fruição.  
e) Levar imediatamente ao conhecimento da Autarquia qualquer fato extraordinário 
ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas 
cabíveis. 
f) Prestar o serviço, objeto desta licitação, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) 
dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato. 



 

 

g) Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa do objeto contratado, 
não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade 
por problemas no funcionamento do serviço. 
h) Bloquear o acesso e, conseqüentemente, não incluir em suas faturas, qualquer 
serviço que não tenha sido contratado pela Autarquia no presente processo 
licitatório. 
i) Fornecer a Autarquia o manual do usuário e colocar à sua disposição as normas, 
regulamentos e instruções relativas à prestação dos serviços. 
k) Todas as linhas, em quaisquer casos, deverão ser disponibilizadas com o mesmo 
número hoje em uso nos equipamentos utilizados pela Detentora do contrato, 
independentemente da operadora contratada, ou seja, será exercida a facilidade 
denominada “portabilidade” caso ocorra alteração de operadora em decorrência do 
processo licitatório. Caberá a Detentora da Ata indicar o número a ser transferido 
pelo processo de portabilidade, bem como indicar quando tal providência não se faça 
necessária ou seja inaplicável. 
 
IX – DA ESTIMATIVA DE CUSTO: 
Para os serviços a serem licitados, estima-se um custo total mensal aproximado da 
ordem de R$ 3.876,74 (três mil, oitocentos e setenta e seis reais, e setenta e quatro 
centavos). 
 
X – DA HABILITAÇÃO E ENTREGA DOS APARELHOS: 
10.1 – A habilitação da linha e entrega dos aparelhos deverá acontecer no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da autorização da Autarquia.  
 
XI– DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
11.1 – Os recursos orçamentários necessários ao atendimento deste Plano de Trabalho 
correrão por conta de dotação orçamentária em vigor. 
 
XII – DO PAGAMENTO: 
12.1 – O pagamento será efetuado mensalmente, mediante apresentação de nota 
fiscal de serviços/fatura, discriminando os serviços efetivamente executados, 
contendo a discriminação de valores de cada linha telefônica móvel, emitida pela 
prestadora no mês subseqüente em que foram prestados os serviços, a qual deverá 
ser atestado pelo usuário e conforme minutos de conversação utilizados. 
 
XIII – DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA: 
13.1 – Caberá à empresa, além do cumprimento às disposições da Lei n.º 9.472/97, do 
contrato de concessão/autorização assinado com a ANATEL, e demais disposições 
regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados: 



 

 

a) responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 
execução dos serviços;  
b) responder pelos danos causados diretamente a AUTARQUIA ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo 
ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Órgão 
Contratante;  
c) arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da 
AUTARQUIA;  
d) responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 
estadual ou municipal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de 
todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto 
aos preços praticados;  
e) zelar pela perfeita execução dos serviços contratados;  
f) prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância 
as recomendações aceita pela boa técnica, norma e legislação; 
g) implantar a supervisão permanente dos serviços, de modo adequado e de forma a 
obter operação correta e eficaz; 
h) prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em 
perfeita ordem; 
i) designar um funcionário da empresa para ficar responsável direto pelas contas 
desse contrato, disponibilizando contato direto entre o representante da Autarquia e 
da empresa. 
j) atender prontamente quaisquer exigências do representante da AUTARQUIA, 
inerentes ao objeto deste Projeto Básico; 
k) fornecer, na forma solicitada pela AUTARQUIA, o demonstrativo de utilização 
dos serviços, por linha telefônica; 
l) comunicar a AUTARQUIA, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente 
e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
m) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas nesta licitação; 
n) repassar a AUTARQUIA, durante o período de vigência do contrato que vier a ser 
celebrado, todos os preços e vantagens ofertadas ao mercado, inclusive os de horário 
reduzido, sempre que esses forem mais vantajosos do que os ofertados nesta 
licitação; 
o) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los 
na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vinculo 
empregatício com a AUTARQUIA; 



 

 

p) assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, quando, em 
ocorrência da espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho dos 
serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependências da 
PREFEITURA MUNICIPAL E AUTARQUIA ÁGUA DE IVOTI; 
q) assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 
relacionadas a serviços originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
contingência; 
r) assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais; 
s) executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, 
verificando sempre o seu bom desempenho, realizando os serviços em conformidade 
com a proposta apresentada e nas orientações da contratante, observando sempre os 
critérios de qualidade dos serviços a serem prestados; 
t) controlar as ligações realizadas e documentar as ocorrências havidas; 
u) assumir as responsabilidades por clonagens, em que por ventura venham a ser 
identificadas nas linhas homologadas, sem nenhum prejuízo a AUTARQUIA. 
 
XIV - DA VIGÊNCIA: 
14.1 – A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos 
termos de legislação vigente, podendo ser rescindida a qualquer tempo pela 
Autarquia, respeitada a antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

TERMO DE COMODATO 
 
Termo de Comodato que celebram entre si AUTARQUIA ÁGUA DE IVOTI/RS, 
inscrita sob o CNPJ de nº 18.346.935/0001-90, com sede nesta cidade, na Rua Av. 
Presidente Lucena, nº 3315, sala 101 – Centro, Ivoti/RS, neste ato representada pelo 
Diretor Geral, Sr. Baltasar Natalicio Hansen, doravante designado 
“CONTRATANTE” e, de outro lado, a empresa______________________, com sede 
na Rua _________, n.º _______, na cidade de _________, Estado de ______, inscrita no 
C.N.P.J. sob n.º _________, neste ato representada pelo Sr. ______, portador da cédula 
de identidade n.º _______ e C.P.F. n.º _________, doravante aqui denominada 
simplesmente CONTRATADA, acordam entre si o presente Termo de Comodato, 
com as condições a seguir estabelecidas e com base no Processo Licitatório na 
modalidade Pregão Presencial n° 011/2014, da seguinte forma: 
 
1- OBJETO: 
1.1 - Este instrumento tem como objetivo celebrar o regime de Comodato, a título 
gratuito, de aparelhos de telefone celular no sistema pós-pago, novos, os quais 
deverão ser compatíveis com os serviços de telefonia móvel contratado através do 
Pregão Presencial n° 011/2014, que serão utilizados no atendimento às necessidades 
da Prefeitura conforme segue: 
 
Discriminação 
Fornecimento, pela contratada dos seguintes aparelhos: 
 
03 unidades (Marca e modelo dos aparelhos). 
Prazo mínimo para a utilização e garantia dos Aparelhos: 12 meses. 
 
02 unidades (Marca e modelo dos aparelhos). 
Prazo mínimo para a utilização e garantia dos Aparelhos: 12 meses. 
 
01 unidade (Marca e modelo dos aparelhos). 
Prazo mínimo para a utilização e garantia dos Aparelhos: 12 meses. 
 
01 (um) pen modem com 3G, com pacote de dados de 3GB. 
Prazo mínimo para a utilização e garantia do Pen Modem: 12 meses. 
 
03 (três) chips, com tecnologia GSM, 3G, habilitados apenas para serviço de voz. 
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02 (dois) chips com tecnologia GSM, 3G, habilitados para serviço de voz e tráfego 
de dados com franquia mensal mínima de 200 MB. 
 
01 (um) chip com tecnologia GSM, 3G, habilitados para serviço de voz e tráfego de 
dados com franquia mensal mínima de 300 MB. 
 
50 (cinquenta) chips com tecnologia GSM, 3G, habilitados para tráfego de dados de 
telemetria com franquia mensal mínima de 20 MB. 
 
01 (um) chip com tecnologia 3G, habilitado para pacote de dados de 3GB. 
 
1.2 Os 06 (seis) aparelhos referidos neste termo são cedidos pela Contratada à 
Contratante em Regime de Comodato, ficando as partes sujeitas ao regramento dos 
artigos 579 do Código Civil Brasileiro, e da Lei nº 8.078/1990 (Código do 
Consumidor). 
 
1.3 Caso ocorram mudanças na tecnologia dos serviços de telefonia móvel pessoal 
SMP, que impliquem na necessidade de atualização dos aparelhos de telefone, a 
Contratada fica obrigada a proceder imediata substituição, cedendo à Contratante, 
nos mesmos termos deste Comodato, aparelhos compatíveis com a nova tecnologia. 
 
2 – PRAZO DE ENTREGA: 
A entrega dos aparelhos, do pen modem e dos chips deverá ocorrer em até 10 (dez) 
dias consecutivos, contados após a data da assinatura do Contrato de Prestação de 
Serviços de Telefonia Móvel Pessoal. 
 
3 - LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA: 
Os aparelhos, o pen modem e os chips deverão ser entregues, em caixas fechadas e 
lacradas na Autarquia Água de Ivoti, no seguinte endereço: 
 
Av. Presidente Lucena, 3315, sala 101, Centro – Ivoti/RS 
Telefone: (51) 3563.7230 
Horário de atendimento: das 09:00 às 17:00 horas 
 
A entrega, a habilitação e o funcionamento dos aparelhos serão de responsabilidade 
única e exclusiva da Contratada, sem qualquer custo ou ônus à Contratante. 
 
4 - MANUTENÇÃO E DEVOLUÇÃO DOS APARELHOS: 
A Contratante efetuará a vistoria, quando do recebimento e da devolução dos 
aparelhos em Comodato, verificando as condições dos mesmos. 



 

 

A Contratante fica responsável pela devolução dos aparelhos cedidos em regime de 
comodato, mediante a Termo de Devolução dos Aparelhos, restituindo-os com todos 
os acessórios descritos no item 1 deste termo, no prazo determinado, eximindo-se de 
qualquer indenização pelo uso e desgaste normal dos mesmos. 
A Contratante compromete-se a não alugar, não revender e não sublocar os 
aparelhos fornecidos. 
 
5 – ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 
Durante o período de vigência do Comodato, a assistência técnica gratuita será 
prestada nos termos e garantia do fabricante do aparelho e nos termos da Lei nº 
8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor. 
 
6 – VIGÊNCIA: 
O presente Termo de Comodato vigerá pelo mesmo período do Contrato de 
Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal proveniente do Pregão Presencial 
nº 011/2014, ou seja, de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com o 
artigo 57, II da Lei 8.666/93. 

 
Ivoti, __ de ______________ de 2014. 

 
 
 
 
____________________________ 
BALTASAR NATALÍCIO HANSEN 
DIRETOR GERAL  
 
 
 
 _____________________________ 
 CONTRATADA 
 
.............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
  


