
ESTADO DO TOCANTINS

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
"A Capital Econômica do Estado"

CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT, INSS 08.021.10024-03

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N*^ 086/2014

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2014

SEÇÃO ! - DO PREÂMBULO

1.1. A CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA. ESTADO DO TOCANTINS, através do
pregoeiro (a) oficial, designado (a) através da Portaria n°. 002/2014, de 09/01/2014 da
Presidência da Câmara Municipal de Araguaína/TO, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, objetivando Contratação de Empresa especializada para Prestação de
Serviço Telefônico Fixo Comutado —STFC. na modalidade local e longa distância nacional.
Mediante as condições estabelecidas no presente instrumento convocatórias e seus anexos,
que se subordinam às normas gerais das Leis n°. 10.520/02, n°. 8.666/93 e no que couber
dos Decretos Federais n°. 3.555/2000, observadas as alterações posteriores introduzidas
nos referidos diplomas normativos.
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DIA: 04 de Abril de 2014 (sexta-feira).
HORÁRIO: 08h30min.

LOCAL: Rua das Mangueiras, n'' 10, Centro, Araguaína/TO,

1.2. O inteiro teor deste Edital poderá ser obtido gratuitamente no Departamento de
Compras e Licitações da Câmara Municipal de Araguaína, no horário 07h30min às
13h30min, ou solicitado pelo e-mail: licitação@cmaraguaina.to.gov.br.

1.3. Se no dia acima agendado para abertura da sessão não houver expediente no órgão, o
recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a este Pregão serão realizados
no primeiro dia útil de funcionamento da Câmara Municipal deAraguaína que se seguir.

1.4. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão, com
respeito ao (à):

1.4.1. Credenciamento do(s) representante(s) legal (ais) da{s) licitante(s): _
1.4.2. Recebimento dos envelopes "Proposta" e "Documentos de Habilitação ;
1.4.3. Abertura do(s) envelope(s) "Proposta";
1.4.4. Divulgação da(s) licitante{s) classificada(s) e da(s) desclassificada(s);
1.4.5. Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais;
1.4.6. Abertura do(s) envelope(s) "Documentação" da(s) licitante(s) detentora(s) do{s)
menor (s) preço (s);

1.5. As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no mural da
Câmara Municipal de Araguaína, e/ou no Diário Oficial do Município de Araguaína, pelo
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menos por 01 (um) dia, salvo com referência àquelas que lavradas em Ata, puderem ser
feitas diretamente aos representantes legais das licitantes presentes ao evento, ou, ainda,
por intermédio de Ofício, desde que comprovado o seu recebimento, principalmente,
quanto ao resultado de:

a)Julgamento deste Pregão;

b) recurso porventura interposto.

1.5.1. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros
assuntos relacionados a presente licitação serão disponibilizados no Departamento de
Compras e Licitações da Câmara Municipal de Araguaína, ou através do telefone: (63) 3414-
6927, no horário compreendido entre as 07h30min e 13h30min.

2. DO OBJETO

2.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de Empresa especializada para
Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado —STFC, na modalidade local e longa
distância nacional, com especificações estabelecidas no documento que constitui o Anexo I
deste Edital.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao
objeto licitado neste certame, exceto consórcio, que atenderem a todas as exigências,
inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos.

3.2. Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrarem sobre
falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não
funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou
contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração Pública Estadual, bem como aqueles relacionados no art. 9°
da Lei n° 8.666/93.

3.2.1. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa
proponente, sob pena de responsabilidades administrativa, civis e penais cabíveis, conforme
legislação vigente.

4. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO (FORA DOS
ENVELOPES)

4.1. A(s) empresa(s) participante(s) deverá (ao) se apresentar para credenciamento junto ao
Pregoeiro com apenas um representante legal, o qual deverá estar munido da sua carteira
de identidade (RG, CNH ou Carteira de Categoria Profissional), sendo o único admitido a
.intervir no procedimento licitatório no interesse da representada.

4.1.1. O credenciamento será efetuado com a entrega da seguinte documentação:
a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhadoda empresa:
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a.1) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento
de eleição de seus administradores;

a.2) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado de
prova de diretoria em exercício;

a.3) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de
todos os demais atos inerentes ao certame.

b) se representante legal;

b.1) Procuração (pública ou particular com firma reconhecida) da licitante, com
poderes para que o procurador possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste
Pregão, notadamente para a formular proposta, lances verbais, declarar a Intenção de
recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos, ou;

b.2) documento equivalente (termo de credenciamento - modelo/Anexo II) da
licitante, com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome
em qualquer fase deste Pregão, notadamente para a formular proposta, lances verbais,
declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos, COM FIRMA
RECONHECIDA.

c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado.

OBSERVAÇÕES:
- se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa física, o instrumento deve estar
acompanhado do ato constitutivo da empresa {Estatuto/Contrato Social), que
comprove a legitimidade do outorgante;
- se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa jurídica (empresa licitante), fica
dispensada a apresentação do ato constitutivo, vez que o cartório já o terá examinado e
verificado a legitimidade do signatário.
- o representante deverá, obrigatoriamente, apresentar o reconhecimento de firma em
nome de pessoa física ou juridica (empresa licitante) ATUALIZADO, pois, caso o
outorgante não faça mais parte da sociedade, a empresa será inabilitada na fase de
"Habilitação".
- caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a
procuração (pública ou particular) ou o documento de credenciamento (Anexo II), a falta de
qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste Pregão, sendo a empresa
inabilitada na fase de "Habilitação".

4.2. O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a
intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para
representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes "Proposta" ou
"Documentação" relativa a este Pregão.

4.2.1 Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o
seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e

,apuração do menor preço.
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4.3. No momento do credenciamento deverão ser entregues ao Pregoeiro os seguintes
documentos FORA DOS ENVELOPES:

4.3.1. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação,
conforme modelo constante no Anexo 111;

4.3.2. Em se tratando de microempresa - ME ou empresa de pequeno porte -
EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante apresentação de CERTIDÃO
SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa n° 103,
art. 8° do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no
DOU de 22/05/2007) ou DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO VALIDADA PELA
JUNTA COMERCIAL.

4.3.2.1. A apresentação da certidão/declaração referida no item anterior deverá
ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei
Complementar n° 123/2006.

4.3.2.2. A certidão/declaração deverá ter sido emitida neste exercício, ou seja,
em 2014, sob pena de não aceitabilidade.

OBSERVAÇÃO - A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a
Certidão/Declaração da Junta Comercial.

5. DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS NO ATO DO CREDENCIAMENTO

5.1. Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de
credenciamento (estatuto, contrato social etc), a declaração de que cumpre plenamente
os requisitos de habilitação ou qualquer outro documento referente á fase de
credenciamento, que por equívoco esteja dentro dos envelopes de Proposta ou de
Habilitação, poderão ser retirados dos respectivos envelopes, pelo próprio representante,
que procederá a novo lacramento do envelope.

5.2. Na fase de credenciamento será permitido ao representante da empresa licitante retirar
os documentos necessários que porventura estejam dentro dos envelopes de proposta e/ou
de habilitação para providenciar as cópias para complementar a documentação para o
credenciamento, devendo em seguida lacrar os referidos envelopes.

5.3. O (a) Pregoeiro (a) poderá autenticar os documentos referentes ao credenciamento,
desde que lhe sejam apresentados os respectivos originais.

6. DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE
HABILITAÇÃO

6.1. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes de proposta de preços e
documentação para habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de
ac^do com oque prescreve a Lei n° 10.520/2002, o Decreto n° 3.555/2000 e a Lei n°
8.6B6/1993, no que couber (aplicação subsidiária), e em conformidade com este Edital e
seiis anexos.
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