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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2021 
 

CREDENCIAMENTO DE OPERADORAS DE 
INTERNET MÓVEL, INTERESSADAS NA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 
MÓVEL PESSOAL/SMP, TRÁFEGO E CONTROLE 
DE ACESSO À CONTEÚDO, NA MODALIDADE 
“COBRANÇA REVERSA”, INCLUINDO SOLUÇÃO 
COM PATROCÍNIO DE DADOS EMBARCADOS, 
DESTINADOS AOS ESTUDANTES E PROFESSORES 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 

 
O Município de Portão/RS, pessoa jurídica de direito público interno, representado neste ato pelo Prefeito 
Municipal, Sr. DELMAR HOFF, através da Comissão de Licitações, nomeada pela Portaria n° 96/2021, 
torna público para conhecimento dos interessados que está procedendo ao credenciamento de operadoras de 
internet móvel, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. O credenciamento se dará a 
partir do dia 21 de Outubro de 2021 até às 9h do dia 8 de Novembro de 2021, no Setor de Compras, sito à 
Rua 9 de Outubro, 229. Maiores informações poderão ser obtidas no Setor de Compras, pelo telefone (51) 
3500-4200, Ramal 220, no horário das 8h às 14h. 
 
1 - DO OBJETO, JUSTIFICATIVA e EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
1.1 - Do Objeto: 
 
1.1.1 - É objeto do presente edital de Chamamento Público, o credenciamento de operadoras de internet 
móvel, interessadas na prestação dos serviços de telefonia móvel pessoal/SMP, tráfego e controle de acesso à 
conteúdo, na modalidade “cobrança reversa”, incluindo solução com patrocínio de dados embarcados, 
destinados aos estudantes e professores da rede municipal de ensino, tudo conforme este edital. 
 
1.2 - Da Justificativa: 
 
1.2.1 - A presente contratação tem como justificativa as necessidades constantes no Termo de Referência - 
Anexo I, parte integrante do presente edital. 
 
1.3 - Da Execução dos serviços: 
 
1.3.1 - Na execução dos serviços, as operadoras de internet móvel credenciadas deverão atender a todas as 
especificações técnicas constantes do Termo de Referência - Anexo I e Minuta de Contrato - Anexo VI, 
partes integrantes do presente edital.  
 
2 - DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE: 
 
2.1 - As operadoras de internet móvel interessadas no presente edital de credenciamento deverão entregar 
junto ao Setor de Protocolo Geral do Município, na Rua 9 de Outubro, 229, centro, CEP 93.180-000, no 
período de 21 de Outubro de 2021 a 8 de Novembro de 2021, no horário das 8h às 14h, um envelope com 
as seguintes indicações externas: 
 
Ao 
Município de Portão/RS 
Edital de Chamamento Público n° 03/2021 
Envelope n° 1 - Documentos de habilitação e proposta financeira 
OPERADORA: ..(Razão social e endereço).. 
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2.2 - Das condições de participação: 
 
2.1.1 - Poderão participar deste credenciamento as operadoras de internet móvel: 
 
a) com autorização de funcionamento emitida pela Agência Nacional de Telecomunicações/ANATEL; 
 
b) habilitadas para prestação dos serviços dentro do território do Município de Portão/RS; 
 
c) que atendam todas as condições deste edital e seus anexos. 
 
2.1.2 - Não poderão participar deste credenciamento as operadoras de internet móvel: 
 
a) proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 
 
b) que não atendam às condições deste edital e seus anexos; 
 
c) estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente; 
 
d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666/93; 
 
e) que estejam reunidas em consórcio. 
 
3 - DA DOCUMENTAÇÃO: 
 
Para o devido credenciamento, as operadoras de internet móvel deverão apresentar em uma via original ou 
cópia autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial, os seguintes documentos: 
 
3.1 - Habilitação Jurídica: 
 
I - Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, se houver, 
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso 
de sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato 
constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado de prova da diretoria em exercício; ou decreto de 
autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, em vigor. 
 
a) A operadora poderá apresentar a versão consolidada do documento solicitado acima, devendo vir 
acompanhado de todas as alterações posteriores, caso houver. 
 
b) Serão habilitadas as operadoras que apresentarem, além de toda a documentação exigida, o ramo pertinente 
ao objeto deste chamamento público no seu objeto social (Ato Constitutivo ou Certificado de Registro 
Cadastral/CRC emitido pelo Município). Para obtenção do Certificado de Registro Cadastral/CRC do 
Município, as licitantes deverão solicitar ao Setor de Compras a relação de documentos necessários. 
 
II - Documento de identificação e CPF do representante legal da operadora. 
 
III - Declaração da operadora de cumprimento ao artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal 
(conforme modelo do Anexo II), assinada por representante legal da empresa. 
 
IV - Declaração da operadora, sob as penas da lei, de que não foi declarada inidônea para contratar com a 
Administração Pública (conforme modelo do Anexo III), assinada por representante legal da operadora. 
 
3.2 - Habilitação Fiscal: 
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I - Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão de Tributos e 
Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, em vigor. 
 
II - Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor. 
 
III - Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor, conforme legislação tributária do 
Município expedidor da operadora que ora se habilita para este certame. 
 
a) A Certidão deverá expressar, de forma clara e objetiva, a situação da operadora em relação à totalidade 
dos tributos (Mobiliários e Imobiliários) a cargo da Fazenda Municipal. Mesmo no caso de a operadora não 
possuir imóvel em seu nome, ou seja, isenta de qualquer imposto municipal, deverá ser apresentada certidão 
emitida pela Fazenda Municipal. 
 
IV - Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, em vigor, 
demonstrando a situação regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
 
3.2.1 - As certidões mencionadas nos subitens 3.2 - “I” a 3.2 - “III”, que não expressarem o prazo de 
validade, deverão ter a data de expedição não superior a 6 (seis) meses. 
 
3.3 - Qualificação Econômico-Financeira: 
 
I - Certidão Negativa de Falência, Concordata ou de Recuperação Judicial (Lei n° 11.101/2005), em 
vigor, expedida pelo distribuidor da comarca da matriz da pessoa jurídica. As certidões que não expressarem 
o prazo de validade deverão ter a data de expedição não superior a 30 (trinta) dias úteis. 
 
3.4 - Habilitação Trabalhista: 
 
I - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em vigor. 
 
3.5 - Qualificação Técnica: 
 
I - Declaração (conforme modelo do Anexo IV), sob as penas da lei, assinada por representante legal da 
operadora, de que, encontra-se credenciada para Prestação de SCM - Serviço de Comunicação Multimídia e 
SMP - Serviço Móvel Pessoal na lista oficial divulgada pela Agência Nacional de Telecomunicações 
(https://www.anatel.gov.br/setorregulado/relacao-de-autorizados); 
 
II - Termo de Concessão ou Autorização ou Extrato de publicação no Diário Oficial da União para 
prestação de serviços de SCM ou SMP. 
 
Parágrafo Primeiro - As operadoras portadoras do Certificado de Registro Cadastral/CRC, expedido pelo 
Município de Portão/RS, em vigor, poderão usá-lo em substituição aos documentos referidos nos subitens 
3.1 - “I” e 3.1 - “III” a 3.4, deste edital. 
 
Parágrafo Segundo - O Certificado de Registro Cadastral/CRC não será considerado para efeito de 
habilitação em certame, quando apresentar documentação com prazo de validade vencido, inclusive 
documentação contábil. Neste caso, a operadora poderá providenciar, com antecedência, junto ao Setor de 
Cadastro, as atualizações que se fizerem necessárias no CRC ou anexar ao CRC (no envelope 
Documentação), os documentos atualizados. 
 
Parágrafo Terceiro - O Certificado de Registro Cadastral/CRC é de uso facultativo. Contudo, as operadoras 
que desejam obtê-lo ou renová-lo deverão providenciar o cadastramento até o 3° dia útil anterior à data do 
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recebimento das propostas deste certame, conforme previsto na Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 
 
Parágrafo Quatro - As Declarações que não tenham sido assinadas por sócio-gerente ou diretor da 
operadora, identificado no Certificado de Registro Cadastral/CRC ou no Ato Constitutivo, deverão vir 
acompanhadas de Procuração que conceda poderes ao signatário. 
 
Parágrafo Quinto - A operadora e seus sócios deverão estar em situação regular nos seguintes cadastros, sob 
pena de inabilitação, os quais serão consultados online pela Comissão de Licitações: 
 
a) Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), conforme Instrução 
Normativa da RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018; 
 
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas/CNEP, no endereço eletrônico 
www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc; 
 
c) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CEIS, conforme disposto nos artigos 22 e 23 da Lei 
Federal n° 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), no endereço eletrônico: 
www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis? OrdenarPor=nome&direcao=asc; 
 
d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça/CNJ, no endereço eletrônico 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php. 
 
Observação: Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes à matriz ou à filial (razão 
social e CNPJ/MF) da operadora que ora se habilita para este certame. Entretanto, serão aceitos para efeito 
de habilitação documentos emitidos em nome da matriz e válidos para todas as filiais, desde que esta 
condição esteja expressa. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
1. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais, em 
qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a expedição de documentos 
oficiais, a habilitação da operadora ficará condicionada à apresentação do documento que não pôde ser 
apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 5 (cinco) dias úteis após encerramento 
da greve. 
 
1.1 - No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a operadora está 
irregular perante determinado órgão), haverá a inabilitação em razão de fato superveniente, de acordo com 
o previsto no artigo 43, parágrafo 5°, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 
 
1.2 - Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou contrato), vindo o contratado 
apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que a operadora está irregular perante 
determinado órgão), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento de cláusula do contrato, conforme 
artigo 55, inciso XIII c/c artigo 78, I, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 
 
4 - DA PROPOSTA: 
 
A operadora de internet móvel interessada no credenciamento deverá apresentar a proposta financeira em 1 
(uma) via, original. 
 
4.1 - A operadora de internet móvel poderá apresentar a proposta financeira preferencialmente nos moldes do 
Anexo V (Formulário Padrão para Preenchimento da Proposta), devendo ser preenchida por meio mecânico, 
sem emenda, rasura ou entrelinhas, datada e assinada por representante legal da operadora. A proposta 
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deverá apresentar, também, a Razão Social, o número do CNPJ/MF, o número telefone, o endereço do 
correio eletrônico (e-mail) da operadora de internet móvel interessada e o nome completo de seu 
signatário. 
 
4.1.1 - No caso da operadora de internet móvel interessada apresentar a proposta em formulário próprio, 
deverá obedecer ao descritivo do item, sem qualquer alteração quanto à ordem, à quantidade, ao preço e às 
características. 
 
4.1.2 - A quantidade estimada e o valor por Megabyte/Mb estão fixados pelo Município no Termo de 
Referência - Anexo I, não podendo ser alterados. A operadora de internet móvel interessada deverá 
preencher com SIM ou NÃO em campo próprio do Modelo de Proposta Financeira - Anexo V do edital, se 
opta ou não por receber no primeiro mês, após a implementação do serviço, o valor de R$18.000,00 (Dezoito 
mil reais) equivalentes a franquia de 1 (um) Terabyte/Tb (R$0,018/Mb x 1.000.000Mb) e que poderá ser 
consumida durante o período de vigência do contrato. Após o consumo da franquia de 1 (um) Terabyte/Tb, 
será pago o valor de R$0,018 por Megabyte/Mb adicional utilizado. 
 
4.1.2.1 - O valor da franquia será paga somente 1 (uma) vez à operadora de internet móvel pelo Município. 
 
4.2 - A operadora de internet móvel deverá atender às condições referidas no Termo de Referência - Anexo I 
e Minuta de Contrato - Anexo VI do presente edital. 
 
4.3 - Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste edital. 
 
5 - DO JULGAMENTO: 
 
5.1 - No julgamento observar-se-á o disposto nos artigos 43 e 44 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 
 
5.2 - Após o encerramento do prazo estipulado no item 2 “caput” deste edital, os documentos recebidos serão 
autuados e analisados pela Comissão Permanente de Licitações, conforme as disposições estabelecidas neste 
edital, que emitirá parecer opinando pelo deferimento ou não do credenciamento. 
 
5.3 - O prazo para emissão do parecer opinando pelo deferimento ou não do credenciamento será de até 5 
(cinco) dias úteis, contados do término do prazo estabelecido no item 2 “caput” deste edital. 
 
5.4 - Serão credenciadas todas as operadoras de internet móvel interessadas que atenderem as condições 
exigidas pelo Município, a legislação vigente e a regulamentação da ANATEL. 
 
5.5 - Na hipótese da operadora de internet móvel não preencher os requisitos dispostos na legislação em 
vigor e no presente edital de Chamamento Público e/ou a documentação estiver incompleta, o Município 
solicitará o envio do(s) documento(s) dentro dos padrões exigidos incumbindo à operadora interessada o 
dever de atender ao solicitado em até 5 (cinco) dias úteis, sendo que expirado este prazo ou reiterando-se a 
ocorrência, o credenciamento será indeferido. 
 
6 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
 
6.1 - Após a organização e exame do procedimento de Chamamento Público e transcorridos os prazos legais, 
se nenhuma irregularidade for verificada, serão credenciadas as operadoras de internet móvel interessadas, 
aprovadas. 
 
6.2 - Ao Município fica assegurado o direito de revogar ou anular o presente Chamamento Público, em parte 
ou no todo, mediante decisão justificada. Em caso de revogação ou anulação parcial do certame, o Município 
poderá aproveitá-lo nos termos não atingidos pela revogação ou anulação e na estrita observância aos 
critérios previstos neste edital e na Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 
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6.3 - A homologação da adjudicação do julgamento deste Chamamento Público é de competência da 
Autoridade Superior Competente do Município. 
 
7 - DAS CONDIÇÕES E DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
 
7.1 - Esgotados todos os prazos recursais, o Município convocará a(s) operadora(s) credenciadas(s) para 
assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 
81 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 
 
7.1.1 - As operadoras de internet móvel credenciada terão o prazo de 3 (três) dias úteis para a assinatura do 
contrato, contados da data de convocação feita, por escrito, pelo Município. 
 
7.2 - O contrato a ser assinado terá como base sua minuta - Anexo VI, parte integrante deste edital. 
 
8 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
8.1 - As despesas decorrentes da prestação dos serviços correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 

SETOR NÚMERO SECRETARIA 
2799-333904013000000 Comunicação de dados SEME 
2800-333904013000000 Comunicação de dados SEME 

 
8.2 - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para encerramento do prazo de recebimento do envelope, as 
operadoras interessados poderão solicitar, por escrito, esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório. 
 
8.3 - A assinatura do contrato implica aceitação deste edital, bem como das normas legais que regem a 
matéria e ao cumprimento de todas as disposições contidas neste Chamamento Público. 
 
8.4 - Após o término do prazo para recebimento do envelope contendo a documentação e proposta lavrar-se-á 
ata circunstanciada, na qual se mencionará as operadoras participantes. A ata será assinada pelos membros da 
Comissão de Licitações. 
 
8.5 - O credenciamento poderá ocorrer a qualquer tempo e deve assegurar igualdade de acesso e 
oportunidade, observado o disposto neste edital. 
 
8.6 - Dos atos praticados no presente edital de Chamamento Público caberão os recursos previstos no artigo 
109 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, os quais, dentro dos prazos previstos na Lei, deverão ser 
protocolados junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal. Caso as participantes interpuserem recursos 
administrativos por meio de correio eletrônico (e-mail), estes deverão ser transmitidos a Comissão de 
Licitações dentro do prazo recursal e seus originais, serem protocolados em até 2 (dois) dias úteis da data do 
término do prazo recursal, sob pena de ser considerado deserto ou prejudicado. 
 
8.7 - Não serão aceitas documentação, propostas e impugnações enviadas por fac-símile ou qualquer outro 
meio eletrônico de transmissão de dados e/ou apresentados em papel térmico do tipo usado em aparelhos de 
fac-símile. 
 
8.8 - Os documentos apresentados na forma de cópias reprográficas deverão estar autenticados, exceto 
o disposto no subitem abaixo. A autenticação dos documentos feita por servidor desta Prefeitura deverá ser 
solicitada até, no máximo, o dia útil anterior à data fixada para encerramento do prazo de recebimento do 
envelope, não sendo feita nenhuma autenticação na data de encerramento do prazo de recebimento do 
envelope. Caso a operadora de internet móvel não autenticar os documentos junto a Prefeitura Municipal até 
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a data mencionada, deverá fazê-lo em cartório. 
 
8.9 - Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou cópia 
reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade por meio de 
consulta realizada pela Comissão de Licitações. 
 
8.10 - Servidores municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, “caput” e parágrafo 1°, da Lei n° 
8.666/93 e suas alterações, estão impedidos de participar deste certame, (tanto como membro da diretoria da 
operadora de internet móvel ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9°, 
inciso III, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, tendo em vista a vedação expressa de contratar com o 
Município, podendo ser exigida Declaração dessa condição a qualquer tempo, sob as penas da lei. 
 
8.11 - Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha de ofício no tamanho A4. 
 
8.12 - Nos recursos e/ou impugnações serão avaliados o cabimento e a adequação, sendo que o mérito será 
julgado somente se preenchidos os requisitos intrínsecos de admissibilidade, quais sejam, interesse recursal, 
legitimidade e o pedido juridicamente possível, bem como os requisitos extrínsecos: a regularidade formal 
(assinatura, juntada de procuração) e a tempestividade (tempo hábil para a interposição do recurso), entre 
outros. 
 
8.12.1 - O protocolo deverá ser efetuado na Prefeitura Municipal/Setor de protocolo, Rua 9 de Outubro, 229, 
centro, Portão/RS, no horário das 8h às 14h, de segunda a sexta em dias úteis, sob pena de não 
admissibilidade. 
 
8.13 - Nos processos administrativos de penalização, as manifestações de defesa deverão ser protocoladas na 
Prefeitura Municipal, Setor de Protocolo, em versão original, no horário de atendimento externo, sob pena de 
não conhecimento. 
 
8.14 - As comunicações dos atos decorrentes deste credenciamento seguirão, preferencialmente, a seguinte 
ordem: 
 
a) Contrafé do representante legal; ou 
 
b) Correio eletrônico (e-mail); ou 
 
c) Carta com aviso de recebimento (AR). 
 
8.15 - O trâmite do procedimento estará disponível no endereço eletrônico 
http://portao.rs.gov.br/licitacoes.php, juntamente com cópia digital, em formato PDF, dos documentos 
gerados no decorrer do certame, sendo de responsabilidade exclusiva das operadoras de internet móvel 
participantes a obtenção ou consulta desses documentos. 
 
8.16 - O processo administrativo encontra-se à disposição dos interessados para consulta, no sítio eletrônico 
da Prefeitura Municipal http://portao.rs.gov.br/licitacoes.php e no mural de avisos, localizado junto ao prédio 
do Centro Administrativo Municipal, no horário  8h às 14h. 
 
8.17 - Fazem parte deste Edital: 
 
Anexo I - Termo de Referência. 
 
Anexo II - Declaração de Cumprimento ao Artigo 7°, Inciso XXXIII, da CF. 
 
Anexo III - Declaração de Idoneidade. 
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Anexo IV - Declaração de Credenciamento ANATEL. 
 
Anexo V - Formulário Padrão Para Preenchimento da Proposta. 
 
Anexo VI - Minuta de Contrato. 
 
8.18 - Para maiores informações: 
 
a) Diretor de compras: (51) 3500-4200, Ramal 220, Rafael de Almeida; 
 
b) e-mail: rafael@portao.rs.gov.br. 
 
8.19 - Informações por telefone, somente no horário das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis ou 
pela Internet, Setor de Licitações. 

 
Portão/RS, 19 de Outubro de 2021. 

 
 
 
 

DELMAR HOFF 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 - DO OBJETO: 
 
Prestação de serviços técnicos especializados para provimento patrocinado de acesso de dados à internet em 
serviço móvel pessoal (processamento de cobrança reversa) com aplicativo Software Development Kit/SDK 
para os estudantes e professores da rede municipal de ensino do Município. 
 

Item Qtd Un Descrição do item Periodicidade R$ / Máximo 
01 6.000.000 Megabyte/Mb Internet Patrocinada Anual R$0,018 por Mb 

 
1.1 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 
 
1.1.1 - Provimento patrocinado, ou cobrança reversa, é uma forma de custeio do serviço de acesso móvel à 
Internet em benefício de terceiros beneficiários de política pública educacional, em que o contratante do 
serviço assume a cobrança pelo acesso de seus usuários finais.  
 
1.1.2 - Tráfego isento é o fluxo bidirecional de dados através de uma operadora de  Internet Móvel que se 
enquadra em alguma regra de cobrança reversa como, por exemplo, URL (Localizador Padrão de Recursos) 
de destino com IP (Protocolo da Internet) fixo ou aplicativo para celulares. 
 
1.2 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO OBJETO: 
 
1.2.1 - O serviço de cobrança reversa deve ser prestado por Operadoras de Internet Móvel autorizadas pela 
ANATEL, e habilitadas para prestação dos serviços dentro do território do Rio Grande do Sul.  
 
1.2.2 - A Credenciada deverá fornecer tecnologia específica por meio de um Software Development 
Kit/SDK, próprio ou de terceiros, que deverá ser integrada aos aplicativos móveis do Município a fim de 
viabilizar a navegação patrocinada e fornecer relatórios online de consumo de dados.  
 
1.2.3 - A Credenciada deverá disponibilizar Software Development Kit/SDK, compatível e em  
funcionamento pleno para sistema operacional Android, em até 2 (dois) dias após a assinatura do contrato. 
 
1.2.4 - Caso haja alguma necessidade futura de customização do Software Development Kit/SDK, como para 
possíveis atualizações do Sistema Operacional Android, esta contará com prazo acordado entre as partes. 
 
1.2.5 - A Credenciada deverá conceder todas as permissões e ter disponibilidade para auxiliar e dar suporte 
nas devidas integrações (que garantam a isenção do tráfego para o usuário) aos aplicativos indicados pelo 
Município, imediatamente após a assinatura do contrato. 
 
1.2.6 - O Software Development Kit/SDK disponível pela Credenciada deverá ser compatível com 
os Sistemas Operacionais Android. 
 
1.2.7 - A Credenciada deverá prestar suporte para a análise dos resultados obtidos e na definição de 
estratégias da navegação patrocinada, agregando experiência de projetos anteriores para que o Município 
tenha melhor resultado. 
 
1.2.8 - Caso seja necessário incluir ou alterar uma URL, o Município deverá realizar por meio de ajustes no 
aplicativo. 
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1.2.9 - Caso ocorra qualquer falha na prestação dos serviços de Internet Patrocinada pela Credenciada, os 
aplicativos do Município não poderão ficar com conectividade à internet indisponível por conta desta falha. 
 
1.2.10 - Os clientes do Município utilizarão a operadora de sua preferência para o acesso aos aplicativos. 
Desta forma, a distribuição do serviço irá ser de acordo com o Market Share de cada operadora no Estado. 
 
1.2.11 - A Credenciada deverá fornecer uma solução web que emita relatórios de consumo de franquia dos 
dados da operadora detalhadamente, exceto para o caso de adoção de solução de URL (Localizador Padrão 
de Recursos) com IP (Protocolo da Internet).  
 
1.2.12 - Deverá ser possível emitir relatório de consumo por período e por aplicação, caso a Secretaria utilize 
mais de uma aplicação. 
 
1.2.13 - A Credenciada deverá prestar o serviço de Internet Patrocinada objetivando a isenção do tráfego de 
dados aos alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, para acesso as URL's, IP's e aplicativo(s) 
indicados pela Secretaria da Educação, sendo o acesso restrito, de forma controlada. 
 
1.2.14 - Como parte dos serviços, cada Credenciada deverá disponibilizar relatórios de tráfego com 
informações sobre o volume de dados utilizados, junto a cada fatura mensal. 
 
2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 
 
2.1 - O presente Termo de Referência tem por finalidade viabilizar programa educacional para garantir o 
acesso à educação na forma de aulas não presenciais aos estudantes da rede pública municipal, 
possibilitando, assim, a manutenção das atividades pedagógicas. Tal contratação visa, ainda, além da inclusão 
digital e inserção da educação municipal em novo patamar face à adoção de ferramentas tecnológicas em 
modelo híbrido, mitigar prejuízos aos alunos, em especial aqueles em situação de maior vulnerabilidade 
social e menor renda, enquanto se encontram em domicílio, diante do período atípico e excepcional que o 
poder público notoriamente enfrenta frente à pandemia do COVID-19, que ocasionou a interrupção das 
atividades escolares presenciais no âmbito do Estado de Rio Grande do Sul, bem como em todo o Brasil e 
virtualmente todos os países que foram atingidos com o contágio do Novo Coronavírus dentro de seus 
territórios. 
 
2.2 - O distanciamento social tem sido a primeira resposta para evitar a rápida disseminação do vírus e 
salvaguardar a saúde da comunidade escolar (estudantes, familiares e profissionais do sistema educacional). 
Além disso, existe também a necessidade do reforço educacional desses alunos ao longo do ano para suprir o 
período de suspensão, justificando o caráter de continuidade da ação no período pós pandêmico e prover a 
solução dos dados patrocinados para as ferramentas de suporte ao professor. 
 
2.3 - O modelo híbrido, por sua vez, consistirá em aulas presenciais e não presencias operando de forma 
conjunta, mediante acesso universal, de forma inédita e inovadora no Rio Grande do Sul, a programa de 
franquia de dados destinados a todos os estudantes e professores da Rede Municipal (aproximadamente 5 
mil), a fim de que possam acessar, dentre outras plataformas educacionais digitais, ao Google Sala de Aula - 
as chamadas salas de aulas virtuais. Com relação às salas de aula virtuais estão sendo abertas turmas virtuais, 
correspondente a totalidade das turmas das escolas da Rede Municipal. 
 
2.4 - Registra-se, por oportuno, que o modelo híbrido visa garantir a equidade nessa nova fase do 
planejamento do ano letivo, garantindo, assim, acesso efetivo e universal das aulas não presenciais a todos os 
alunos da rede estadual. 
 
2.5 - Importante ressaltar que os serviços de navegação patrocinada têm por finalidade oferecer aos usuários 
finais a navegação nos aplicativos de dispositivos móveis do Município sem que eles utilizem o seu próprio 
pacote de dados. Dessa forma, os alunos e servidores (professores) da rede municipal de ensino terão a 
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possibilidade de utilizar os App's do Município por maior intervalo de tempo, sem cobrança e com objetivo 
de se relacionar digitalmente com as atividades pedagógicas. 
 
2.6 - Considerando a necessidade de atender aos alunos e professores da rede estadual de ensino, e que esses 
possuem pacotes de dados contratados com as diversas operadoras autorizadas pela Agência Nacional de 
Telecomunicações/ANATEL, verifica-se que a contratação de uma única empresa operadora de 
telecomunicações não seria suficiente para o objetivo deste projeto. 
 
2.7 - Assim sendo, com toda essa explanação verifica-se que o credenciamento se justifica pela necessidade 
de credenciar todas as empresas interessadas e devidamente habilitadas, já que a demanda na prestação de 
serviços de cobrança reversa da utilização de tráfego de dados com aplicações educacionais pela Secretaria 
da Educação, somente será satisfatória com a contratação de todas as operadoras que já possuem contrato 
atual com alunos e professores da rede municipal de ensino, com os serviços a serem executados 
simultaneamente em condições de igualdade. 
 
2.8 - Portanto, para que seja possível dar continuidade à aprendizagem nesse período em virtude da adoção 
de modelo híbrido no âmbito da rede municipal de ensino, é imprescindível a utilização da solução detalhada. 
 
3 - ESTIMATIVA DE CONSUMO: 
 
3.1 - A estimativa de consumo mensal de dados do aplicativo segue a seguinte memória de cálculo 
(aplicativo para transmissão de aulas mediadas por tecnologia):  
 
● (a) Consumo médio por usuário: 100 Megabytes / mês;  
 
● (b) Número de usuários (Alunos e Professores da Rede Municipal): Aproximadamente 5.000;  
 
● (c) Consumo total estimado = (AxB): 500.000 Megabytes /mês. 
 
4 - MEDIÇÃO DO SERVIÇO: 
 
4.1 - A Credenciada entregará relatório contendo os quantitativos totais mensais dos serviços efetivamente 
realizados. 
 
4.2 - A Credenciada deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias úteis após o fechamento do respectivo 
faturamento, o relatório de tráfego, com informações de consumo de dados da operadora por aplicativo, que 
será aprovado em até 5 (cinco) dias úteis. 
 
4.3 - Somente mediante à apresentação do relatório de tráfego que permita a correta apuração do serviço 
prestado e completa medição de tráfego será liberado o pagamento das faturas mensais à Credenciada. 
 
4.4 - O valor das liquidações mensais será cobrado por MB (megabytes) utilizado, conforme tráfego de cada 
operadora, apontado em seus relatórios individuais de tráfego. 
 
4.5 - Deve ser possível ao Município, a visualização das informações do processo de consumo de franquia de 
dados detalhadamente, em tempo real, dentro da razoabilidade da transmissão das informações, pela 
ferramenta web. 
 
4.6 - Deverá ser possível consultar o consumo de dados da franquia, filtrando por período e por aplicação, 
caso seja indicado mais de uma aplicação pelo Município. 
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4.7 - Em caso de divergência entre o consumo cobrado na fatura e o consumo de dados constatado via 
ferramenta web, a CONTRATANTE poderá exigir que a CONTRATADA revise o consumo cobrado na 
fatura. 
 
4.8 - Os serviços prestados deverão estar disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por 
semana, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias no ano, inclusive nos feriados e finais de semana. 
 
4.9 - Os serviços prestados deverão estar de acordo com legislação vigente e regulamentação da Agência 
Nacional de Telecomunicações/ANATEL. 
 
5 - DA PROPOSTA COMERCIAL:  
 
5.1 - A Proposta financeira apresentada deverá apresentar detalhamento dos serviços de forma clara e 
contemplar todos os serviços solicitados de acordo com as quantidades e estimativas demandadas. 
 
5.2 - A Proposta financeira apresentada deverá mencionar os quantitativos mensais totais, preço unitário e os 
valores totais, conforme modelo anexo a este termo.  
 
5.3 - Deverão estar inclusas na proposta todas as despesas administrativas, tributos incidentes sobre a 
prestação de serviços, condições comerciais, taxas e emolumentos, despesas financeiras, encargos 
trabalhistas e previdenciários, enfim, todos e  quaisquer ônus que incidam na execução do objeto.  
 
5.4 - A Proposta financeira apresentada deverá ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias, sob pena de 
desclassificação.  
 
6 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
 
6.1 - A operadora de internet móvel deverá estar declarada como credenciada para prestação de Serviço de 
Comunicação Multimídia/SCM e Serviço Móvel Pessoal/SMP na lista oficial  divulgada pela Agência 
Nacional de Telecomunicações: (https://www.anatel.gov.br/setorregulado/relacao-de-autorizados).  
 
6.2 - Termo de Concessão ou Autorização ou extrato de publicação no Diário Oficial da União para prestação 
de serviços de Serviço de Comunicação Multimídia/SCM e Serviço Móvel Pessoal/SMP.  
 
7 - DO CONTRATO: 
 
7.1 - Firmado o credenciamento, o representante legal da credenciada será convocado para firmar o termo de 
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, de acordo com o art. 62, da Lei n° 8.666/93.  
 
7.2 - O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por idêntico período até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, 
mediante celebração de termos aditivos, conforme dispõe o art. 57, II da Lei n° 8.666/93.  
 
8 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
 
8.1 - A despesa decorrente da contratação correrá por conta de dotação orçamentária do orçamento em vigor, 
aprovado pela Lei Orçamentária Anual, conforme Declaração de Disponibilidade Orçamentária que constará 
no respectivo processo de contratação. 
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ANEXO II 
 

MODELO 
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2021 
 
 

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO 
INCISO XXXIII, DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
Prezados Senhores, 
 
 
A empresa .........................................................., inscrita no CNPJ sob n° ......................, com sede na 
.........................................................................., por intermédio de seu representante legal, Sr(a) 
.........................., portador(a) da Carteira de Identidade n° ...................... e do CPF n° ............................, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do Art. 27, da Lei Federal n° 8.666/93, acrescido pela Lei n° 
9.854/99, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz (  ). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 

..(Município).., ..... de ................... de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Denominação social ou carimbo da Licitante 
com assinatura do representante legal 
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ANEXO V 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2021 
 

FORMULÁRIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO N° ../2021 

 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ/MF: 
FONE: 
E-MAIL: 
SIGNATÁRIO: 
VALIDADE DA PROPOSTA: 
 

ITEM 1 
 

Descrição do Serviço Un Qtd 
Mensal 

estimada 

Qtd 
Anual 

estimada 

R$ 
Un 

Prestação do serviços de acesso de dados à internet 
em serviço  móvel, conforme edital: 
a) estimativa 100 Megabyte/mês por usuário x 5.000 
usuários = 500.000 Megabyte/mês 
b) estimativa 500.000 megabyte/mês x 12 meses = 
6.000.000 Megabyte 

Mb 500.000 6.000.000 0,018 

Valor unitário do item: R$ 0,018 (Dezoito milésimos de real) 
 

Preencher com um X: SIM ou NÃO Sim Não 
Opto por receber no primeiro mês, após a implementação do serviço, o valor de 
R$18.000,00 (Dezoito mil reais) equivalente a franquia de 1TB (R$ 0,018/Mb x 
1.000.000/Mb) e que poderá ser consumida durante o período de vigência do contrato. 
Após o consumo da franquia de 1 TB, será pago o valor de R$ 0,018 por Mb adicional 
utilizado. 
Observação: O valor da franquia será pago somente 1 (uma) vez, conforme edital. 

  

 
Declaro que estou ciente e aceito todos os termos do instrumento convocatório. 

 
..(Município).., ..... de ................... de 2021. 

 
 

Denominação social ou carimbo da Licitante 
com assinatura do representante legal 
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ANEXO III 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2021 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
Prezados Senhores, 
 
 
A empresa ........................................................................., inscrita no CNPJ sob n° ........................, com sede 
na ..................................................................................., por intermédio de seu representante legal, Sr(a) 
........................................, portador(a) da Carteira de Identidade n° ..................................... e do CPF n° 
.........................., DECLARA, sob as penas da Lei, que não foi considerada inidônea para licitar ou contratar 
com a Administração Pública até esta data, nos termos do Art. 87, IV, da Lei Federal n° 8.666/93. 
 

..(Município).., .... de ................... de 2021. 
 
 
 

Denominação social ou carimbo da Licitante 
com assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2021 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, que estou credenciada para prestação do Serviço de Comunicação 
Multimídia/SCM e Serviço Móvel Pessoal/SMP na lista oficial divulgada pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (https://www.anatel.gov.br/setorregulado/relacao-de-autorizados). 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

 
..(Município).., .... de ................... de 2021. 

 
 
 

Denominação social ou carimbo da Licitante 
com assinatura do representante legal 
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ANEXO VI 

 
MINUTA DE CONTRATO N° ../2021 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO QUE CELEBRAM ENTRE 
SI O MUNICÍPIO DE PORTÃO/RS E A OPERADORA DE 
INTERNET MÓVEL ..........................., PARA A PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL/SMP, 
TRÁFEGO E CONTROLE DE ACESSO À CONTEÚDO, NA 
MODALIDADE “COBRANÇA REVERSA”, INCLUINDO 
SOLUÇÃO COM PATROCÍNIO DE DADOS 
EMBARCADOS, DESTINADOS AOS ESTUDANTES E 
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 
ORIUNDOS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 
../2021 E SEUS ANEXOS. 
 

CREDENCIANTE: MUNICÍPIO DE PORTÃO/RS, pessoa jurídica de direito público, com sede Nesta 
Cidade, na Rua 9 de Outubro, 229, centro, inscrita no CNPJ sob n° 87.344.016/0001-08, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. DELMAR HOFF, brasileiro, casado, administrador, residente e 
domiciliado Nesta Cidade, na Rua Porto Alegre, 333, apto. 302, centro, inscrito no CPF sob n° 268.860.810-
04 e CI n° 9010633817, expedida pela SJS/RS. 
 
CREDENCIADA: .................... 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto e do Preço: 
 
É objeto do presente contrato a prestação dos serviços de telefonia móvel pessoal/SMP, tráfego e controle de 
acesso à conteúdo, na modalidade “cobrança reversa”, incluindo solução com patrocínio de dados 
embarcados, da CREDENCIADA ao CREDENCIANTE, destinados aos estudantes e professores da rede 
municipal de ensino, tudo em conformidade com o edital de Chamamento Público n° ../2021 e seus anexos. 
 
Parágrafo Primeiro - Pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, o CREDENCIANTE pagará à 
CREDENCIADA, os valores a seguir: 
 
- R$18.000,00 (Dezoito mil reais) por 1 Terabyte/Tb, equivalentes a 1.000.000 Megabyte/Mb; 
 
- R$0,018 (Dezoito milésimos de real) por Megabyte/Mb adicional utilizado. 
 
Parágrafo Segundo - A CREDENCIADA perceberá os valores em observância ao disposto no Parágrafo 
Primeiro da Cláusula Quarta deste contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - Da Prestação dos Serviços: 
 
Parágrafo Primeiro - “Provimento patrocinado” ou “cobrança reversa”, é uma forma de custeio do serviço 
de acesso móvel à Internet em benefício de terceiros beneficiários de política pública educacional, em que o 
contratante do serviço assume a cobrança pelo acesso de seus usuários finais.  
 
Parágrafo Segundo - “Tráfego isento” é o fluxo bidirecional de dados através de uma operadora de  Internet 
Móvel que se enquadra em alguma regra de cobrança reversa como, por exemplo, URL (Localizador Padrão 
de Recursos) de destino com IP (Protocolo da Internet) fixo ou aplicativo para celulares. 
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Parágrafo Terceiro - A CREDENCIADA deverá possuir um sistema para controle de acesso móvel a 
internet, compatível com sistema Android, por meio do qual serão habilitados os acessos dos usuários que 
farão parte da cobrança reversa e que permitirá o acesso controlado aos aplicativos indicados pelo 
CREDENCIANTE. 
 
Parágrafo Quarto - O prazo para execução dos serviços começará a contar a partir da data de assinatura do 
presente instrumento. 
 
Parágrafo Quinto - As atividades inerentes ao fornecimento do licenciamento e implantação da solução 
deverão ser concluídas pela CREDENCIADA em até 15 (quinze) dias úteis, a partir da assinatura do presente 
contrato, podendo ser redefinido a critério e mediante aprovação do CREDENCIANTE. 
 
Parágrafo Sexto - A CREDENCIADA deve assegurar aos usuários dos serviços a possibilidade de acessar a 
internet fora de sua área de registro, desde que esteja dentro da área de cobertura da CREDENCIADA, 
garantindo acesso móvel aos aplicativos e sites indicados pelo CREDENCIANTE. 
 
Parágrafo Sétimo - O sistema de controle e acesso aos aplicativos de conteúdo, disponibilizado pela 
CREDENCIADA, deverá permitir o suporte ao uso do protocolo UDP Multicast para o Streaming de áudio e 
vídeo para garantir a qualidade do serviço. 
 
Parágrafo Oitavo - Qualquer visão da solução fornecida pela CREDENCIADA, que seja necessária para 
viabilizar a internet patrocinada (página da web, hotsite, aplicativo, portal de acesso e similares), que seja 
disponibilizada para o público externo deverá, obrigatoriamente, atender aos critérios de identidade visual do 
CREDENCIANTE (Brasão do Município). 
 
Parágrafo Nono - O aplicativo disponível pela CREDENCIADA deverá ser compatível com o Sistema 
Operacional Android. 
 
Parágrafo Décimo - A CREDENCIADA deverá prestar suporte para a análise dos resultados obtidos e na 
definição de estratégias da navegação patrocinada, agregando experiência de projetos anteriores para que o 
CREDENCIANTE tenha melhor resultado. 
 
Parágrafo Décimo Primeiro - Caso seja necessário incluir ou alterar uma URL (Localizador Padrão de 
Recursos), o CREDENCIANTE deverá realizar por meio de ajustes no aplicativo fornecido pela 
CREDENCIADA. 
 
Parágrafo Décimo Segundo - Caso ocorra qualquer falha na prestação de serviço de internet patrocinada, os 
aplicativos do CREDENCIANTE não podem ficar com conectividade à internet indisponível por conta desta 
falha. 
 
Parágrafo Décimo Terceiro - Os clientes do CREDENCIANTE utilizarão a operadora CREDENCIADA de 
sua preferência para o acesso aos aplicativos. 
 
Parágrafo Décimo Quarto - Desta forma, a distribuição do serviço se dará de acordo com o Market Share de 
cada operadora CREDENCIADA no Município. 
 
Parágrafo Décimo Quinto - A CREDENCIADA deverá fornecer uma solução web que emita relatórios de 
consumo de franquia dos dados da CREDENCIADA detalhadamente, exceto para o caso de adoção de 
solução de URL (Localizador Padrão de Recursos) com IP Fixo. 
 
Parágrafo Décimo Sexto - Deverá ser possível emitir relatório de consumo por período e por aplicação, caso 
a Secretaria utilize mais de uma aplicação. 
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Parágrafo Décimo Sétimo - A CREDENCIADA deverá prestar o serviço de internet patrocinada 
objetivando a isenção do tráfego de dados aos estudantes e professores da rede Municipal de Ensino, para 
acesso aos aplicativos indicados pela Secretaria da Educação do Município, sendo o acesso restrito, de forma 
controlada. 
 
Parágrafo Décimo Oitavo - Como parte dos serviços, a CREDENCIADA deverá disponibilizar relatórios de 
tráfego com informações sobre o volume de dados utilizados, junto a cada fatura mensal. 
 
Parágrafo Décimo Nono - O aplicativo móvel disponibilizado pela CREDENCIADA, a ser utilizado pelo 
CREDENCIANTE, para garantir a utilização somente dos aplicativos indicados pelo CREDENCIANTE, 
deverá validar o login dos usuários que utilizarem o sistema, por meio de integração com o sistema e 
ferramentas utilizadas pela Secretaria Municipal da Educação do Município. 
 
Parágrafo Vigésimo - A CREDENCIADA se compromete a fornecer todas as informações disponíveis 
requeridas pelo CREDENCIANTE para viabilização da integração dos logins para controle de acesso. 
 
Parágrafo Vigésimo Primeiro - Toda a parametrização requerida para o aplicativo para celulares fornecido 
pela CREDENCIADA deverá ser realizada pela própria CREDENCIADA, sendo que, deverão ser inseridos 
para acesso somente os aplicativos definidos pelo CREDENCIANTE em conjunto com a CREDENCIADA, a 
qual fará a análise de viabilidade técnica dos aplicativos que o CREDENCIANTE deseja patrocinar. 
 
Parágrafo Vigésimo Segundo - A CREDENCIADA deverá disponibilizar, durante toda a vigência do 
contrato, a quantidade adequada de profissionais habilitados e capacitados para atender as exigências dos 
serviços descritos e o atendimento exigidos neste contrato, com elevada qualidade e eficiência. 
 
Parágrafo Vigésimo Terceiro - A CREDENCIADA deverá prover, por e-mail e interface web para abertura 
de chamados, a serem definidos por ambas as partes, o atendimento às consultas, prover auxílio à correção de 
falhas encontradas e melhores práticas aplicáveis às correções recomendadas, além de dúvidas sobre a 
utilização e funcionamento da solução contratada. 
 
Parágrafo Vigésimo Quarto - Os serviços deverão ser realizados por meio de técnicos especializados, 
devidamente credenciados, de forma rápida, eficaz e eficiente, sem quaisquer despesas adicionais para o 
CREDENCIANTE inclusive quanto aos softwares necessários a sua realização. 
 
Parágrafo Vigésimo Quinto - Os chamados técnicos e solicitações de serviço somente poderão ser 
considerados encerrados e solucionados mediante aceite do CREDENCIANTE. 
 
Parágrafo Vigésimo Sexto - O CREDENCIANTE poderá efetuar um número ilimitado de chamados para 
suporte técnico, durante a vigência do contrato. 
 
Parágrafo Vigésimo Sétimo - A CREDENCIADA entregará relatório contendo os quantitativos totais 
mensais dos serviços efetivamente realizados. 
 
Parágrafo Vigésimo Oitavo - A CREDENCIADA deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias úteis após o 
fechamento do respectivo faturamento, o relatório de tráfego, com informações de consumo de dados da 
CREDENCIADA por aplicação, que será aprovado em até 5 (cinco) dias úteis. 
 
Parágrafo Vigésimo Nono - Se a CREDENCIADA optou pela cobrança de franquia, após o consumo da 
franquia de 1 TB, o valor das liquidações mensais será pago por Mb (Megabyte) adicional utilizado, 
conforme tráfego da CREDENCIADA, apontado em seus relatórios individuais de tráfego. 
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Parágrafo Trigésimo - Se a CREDENCIADA não optou pela cobrança de franquia, o valor das liquidações 
mensais será pago por Mb (Megabyte) utilizado, conforme tráfego de cada operadora, apontado em seus 
relatórios individuais de tráfego. 
 
Parágrafo Trigésimo Primeiro - Somente mediante a apresentação do relatório de tráfego que permita a 
correta apuração do serviço prestado e completa medição de tráfego será liberado o pagamento das faturas 
mensais à operadora. 
 
Parágrafo Trigésimo Segundo - Deve ser possível ao CREDENCIANTE, a visualização das informações do 
processo de consumo de franquia de dados detalhadamente, em tempo real, dentro da razoabilidade da 
transmissão das informações, pela ferramenta web. 
 
Parágrafo Trigésimo Terceiro - Deverá ser possível consultar o consumo de dados da franquia, filtrando por 
período e por aplicação, caso seja indicado mais de uma aplicação pelo CREDENCIANTE. 
 
Parágrafo Trigésimo Quarto - Em caso de divergência entre o consumo cobrado na fatura e o consumo de 
dados constatado via ferramenta web, o CREDENCIANTE poderá exigir que a CREDENCIADA revise o 
consumo cobrado na fatura. 
 
Parágrafo Trigésimo Quinto - Os serviços prestados deverão estar disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 7 (sete) dias por semana, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias no ano, inclusive nos feriados e finais de 
semana. 
 
Parágrafo Trigésimo Sexto - Os serviços prestados deverão estar de acordo com legislação vigente e 
regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Do Recebimento, Fiscalização e Gestão do Contrato: 
 
Para o recebimento do objeto deste contrato, o CREDENCIANTE designará seu fiscal, nomeado por 
Portaria, que fará o recebimento nos termos do artigo 73, I, "a" e "b", da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, da 
seguinte forma: 
 
a) provisoriamente, com a entrega do relatório de tráfego que permita a correta apuração do serviço prestado 
e completa medição de tráfego, para efeito de posterior verificação da conformidade com o solicitado neste 
contrato; 
 
b) definitivamente, com a emissão do respectivo Termo de Recebimento, após a verificação da qualidade, 
características e quantidades dos serviços e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis 
contados após o recebimento provisório. 
 
Parágrafo Primeiro - A fiscalização dos serviços contratados será efetuada pelo fiscal do CREDENCIANTE, 
que deverá dispor de amplo acesso às informações e serviços que julgarem necessários. A fiscalização não 
isenta a CREDENCIADA das responsabilidades assumidas com a celebração do contrato. 
 
Parágrafo Segundo - Toda e qualquer prestação de serviços em desacordo com o estabelecido neste contrato, 
será, imediatamente, notificada à CREDENCIADA, que ficará obrigada a adequá-los no prazo estipulado 
pelo Fiscal do Contrato, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais serviços, sujeitando-se 
também, as sanções previstas neste contrato. 
 
Parágrafo Terceiro - A Gestão do presente contrato será exercida pelo Sr. CLÉRIO VON MUHLEN. 
 
CLÁUSULA QUARTA - Do Pagamento: 
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O pagamento será efetuado mensalmente, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal e do relatório 
contendo os quantitativos totais mensais dos serviços efetivamente realizados, conforme Parágrafo Vigésimo 
Sétimo a Trigésimo Sexto da Cláusula Segunda deste contrato, até o 30° dia consecutivo do mês subsequente 
à prestação dos serviços, após a data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, pela Comissão 
designada pelo CREDENCIANTE por meio de Portaria. Não serão efetuados pagamentos antecipados. 
 
Parágrafo Primeiro - No primeiro mês, após a implementação do serviço será pago o valor de R$18.000,00 
(Dezoito mil reais) à CREDENCIADA que optou por receber conforme Anexo IV (Formulário Padrão para 
Preenchimento da Proposta) do instrumento editalício, a franquia de 1 (um) Terabyte/Tb (R$0,018/Mb x 
500.000 Mb), que poderá ser consumida durante o período de vigência do contrato. Após o consumo da 
franquia de 1 (um) Terabyte/Tb, será pago o valor de R$0,018 por Megabyte/Mb adicional. O valor da 
franquia será pago somente 1 (uma) vez. 
 
Parágrafo Segundo - Quando os recursos para execução do objeto forem oriundos de convênios, contratos 
de repasse e financiamentos, os pagamentos ficarão condicionados também ao repasse dos recursos pelo 
respectivo órgão concedente. 
 
Parágrafo Terceiro - A contribuição previdenciária referente aos serviços prestados, ISSQN e IR Retido na 
Fonte, se devidos, serão retidos, sendo que a contribuição previdenciária será recolhida pelo 
CREDENCIANTE, conforme legislação vigente. 
 
Parágrafo Quarto - A atualização financeira dos valores a serem pagos pelo CREDENCIANTE, terá como 
base a variação do IPCA/IBGE, contados desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a 
data do efetivo pagamento. 
 
CLÁUSULA QUINTA - Do Reajuste de Preço: 
 
Os valores pactuados pelas partes somente poderão sofrer reajustes, a requerimento, após o período de 1 (um) 
ano, com base na variação do IPCA/IBGE positivo do período, contados da data da assinatura do presente 
contrato. 
 
Parágrafo Único - O reajuste deverá ser pleiteado, protocolizando-o na Diretoria Financeira, de Compras e 
de Licitações do Município, até o término do contrato ou até a data da prorrogação contratual subsequente, 
sendo que, se não for de forma tempestiva, haverá a preclusão do direito ao reajuste. 
 
CLÁUSULA SEXTA - Da Vigência do Contrato: 
 
O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e vigerá por até 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado com base no artigo 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, desde que haja autorização 
formal da autoridade competente e mediante os seguintes requisitos: 
 
a) relatório favorável da comissão de recebimento e fiscalização dos serviços, com anuência da autoridade 
competente, de que os serviços tenham sido prestados regularmente e haja vantajosidade na prorrogação do 
contrato; 
 
b) a CREDENCIADA manifeste expressamente interesse na prorrogação, comprovando que mantém todas as 
condições de habilitação e qualificação, apresentando: 
 
1) Certificado de Registro Cadastral expedido pela Departamento de Compras do Município de Portão. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Da Dotação Orçamentária: 
 
As despesas decorrentes da prestação dos serviços correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
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NÚMERO SETOR SECRETARIA 
   
   

 
CLÁUSULA OITAVA - Das obrigações do CREDENCIANTE: 
 
Compete ao CREDENCIANTE: 
 
I - receber, fiscalizar, orientar, impugnar, dirimir dúvidas emergentes da execução do objeto contratado; 
 
II - receber o objeto e lavrar Termo de Recebimento Provisório. Se o objeto contratado não estiver de acordo 
com as especificações do CREDENCIANTE, rejeitá-lo, no todo ou em parte. Do contrário, após a análise de 
compatibilidade entre o contratado e o efetivamente entregue, será lavrado o Termo de Recebimento 
Definitivo; 
 
II.a) comunicar à CREDENCIADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto, para que seja corrigido; 
 
III - prestar as informações e os esclarecimentos relevantes à prestação dos serviços que venham a ser 
solicitadas pela CREDENCIADA; 
 
IV - efetuar o pagamento à CREDENCIADA no valor correspondente à prestação dos serviços, no prazo e 
forma estabelecidos no edital e seus anexos; 
 
Parágrafo Único - O CREDENCIANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
CREDENCIADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como 
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CREDENCIADA, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 
 
CLÁUSULA NONA - Das obrigações da CREDENCIADA: 
 
A CREDENCIADA obriga-se a: 
 
I - cumprir todas as obrigações constantes no contrato e na sua proposta, assumindo como exclusivamente 
seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 
 
II - proceder a prestação dos serviços no prazo e local fixados, acompanhado da respectiva nota fiscal; 
 
III - considerar os preços propostos completos e suficientes para a prestação dos serviços, objeto deste 
contrato, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou à má 
interpretação de parte da CREDENCIADA. 
 
IV - arcar com os encargos previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, 
itens, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte, material, responsabilidade civil e outros 
resultantes do contrato, bem como os riscos atinentes à atividade, inclusive quaisquer despesas que venham a 
incidir sobre o objeto deste contrato; 
 
IV.a) entende-se por encargos os tributos (impostos, taxas), contribuições fiscais e parafiscais, os instituídos 
por leis sociais, emolumentos, fornecimento de mão de obra especializada, administração, lucros, 
equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal, estada, hospedagem, alimentação e qualquer 
despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste contrato; 
 
V- indenizar terceiros e ao CREDENCIANTE os possíveis prejuízos ou danos, decorrentes de dolo ou culpa, 
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durante a execução do contrato, em conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666/93; 
 
VI - arcar com todas as despesas necessárias à execução do objeto contratado; 
 
VII - cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
VIII - prestar informações sobre a prestação dos serviços; 
 
IX - prestar os serviços de suporte técnico e monitoramento nos prazos, condições e locais especificados; 
 
X - atender de imediato às solicitações de ocorrência de interrupção ou mau desempenho na prestação dos 
serviços contratados, devendo garantir os níveis e qualidade de serviços estabelecidos neste contrato; 
 
XI - prover, configurar e ativar os equipamentos necessários à prestação do serviço, atendendo integralmente 
às características e às necessidades do CREDENCIANTE definidas neste contrato, bem como 
responsabilizar-se por todo meio de transmissão, conexões, materiais, equipamentos, acessórios e mão de 
obra necessários para o seu bom funcionamento; 
 
XII - responder por quaisquer interferências de intrusos nos acessos aos serviços, bem como zelar pela 
integridade da comunicação; 
 
XIII - sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às 
reclamações formuladas pelo CREDENCIANTE, bem como responder pelo cumprimento das normas legais 
vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, além de assegurar os direitos e cumprimento de todas as 
obrigações estabelecidas por regulamentações da ANATEL; 
 
XIV - guardar sigilo sobre os conhecimentos, dados e informações de propriedade do CREDENCIANTE, 
tanto tecnológicos como administrativos, tais como produtos, sistemas, técnicas, estratégias, métodos de 
operação, mapeamentos, estruturas e todos e quaisquer outros, repassados por força do objeto do contrato. 
Essas informações poderão ser utilizadas só e exclusivamente no cumprimento da execução das cláusulas e 
condições estabelecidos no presente contrato, sendo expressamente vedado sua utilização para fins não 
previstos, além de repassá-las a terceiros e/ou empregados não vinculados diretamente à execução do objeto 
contratado; 
 
XV - abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades decorrentes do 
presente contrato, salvo se houver prévia e expressa autorização do CREDENCIANTE; 
 
XVI - comunicar imediatamente o fiscal do contrato sobre qualquer anormalidade ou qualquer ocorrência 
relacionada aos serviços ou ao contrato, para adoção das providências cabíveis; 
 
XVII- manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento, durante toda a 
execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
XVIII - responder pela qualidade, quantidade, validade, segurança e demais características do objeto, bem 
como a observação às normas técnicas; 
 
XIX - garantir que toda documentação, interface e relatórios entregues estejam, sempre que possível, no 
idioma português do Brasil; 
 
XX - controlar a evolução de versões, provendo um conjunto de ferramentas que garanta total segurança no 
processo de atualização dos softwares utilizados; 
 
XXI - garantir que toda referência de data no sistema deverá, obrigatoriamente, apresentar o ano com 4 
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(quatro) dígitos; 
 
XXII - garantir que todos os dados numéricos, alfanuméricos, texto, monetários e datas deverão ser 
formatados segundo o padrão brasileiro, excetuando-se os casos em que sejam realmente necessárias a 
utilização de outro padrão e que o CREDENCIANTE esteja de acordo; 
 
XXIII - realizar a verificação da qualidade antes da entrega dos produtos gerados para o CREDENCIANTE; 
 
XXIV - disponibilizar pesquisas com filtros para geração de relatórios de estatística de dados que fornecerá 
informações relacionadas ao uso de dados, como total de consumo por data, números de usuários; 
 
XXV - prestar consultoria de processos e uso da ferramenta nas áreas associadas aos módulos contratados; 
 
XXVI - reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 
deste credenciamento em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções; 
 
XXVII - apresentar ao CREDENCIANTE, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data de 
solicitação, documentação relativa aos funcionários da CREDENCIADA, resultante de ações judiciais, na 
qual o CREDENCIANTE encontra- se no polo passivo da ação; 
 
XXVIII- informar ao setor financeiro da Secretaria requisitante, durante o período de prestação dos serviços, 
qualquer alteração de endereço, telefone, correio eletrônico (e-mail) ou outros dados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - Das Penalidades e Multas: 
 
À CONTRATADA serão aplicadas sanções, nas seguintes situações, dentre outras: 
 
I - pela recusa e/ou atraso injustificado para prestação dos serviços, nos prazos previstos neste contrato, 
contados da convocação feita, por escrito, pelo CREDENCIANTE, será aplicada multa de 50 URM's (Unidade 
de Referência Municipal) por infração, até 2 (duas) infrações. Após, poderá, também, ser imputada à 
CREDENCIADA a pena prevista no artigo 87 da Lei n° 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses; 
 
II - pela prestação dos serviços em desacordo com o solicitado, aplicação de multa de 50 URM's (Unidade de 
Referência Municipal), por infração, com prazo de até 3 (três) dias consecutivos para adequação dos serviços. 
Após 2 (duas) infrações e/ou após o prazo para adequação, poderá, também, ser imputada à CREDENCIADA 
a pena prevista no artigo 87 da Lei n° 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses; 
 
III - quando da reincidência em imperfeição já notificada pelo CREDENCIANTE, referente aos serviços, 
aplicação de multa de 100 URM's (Unidade de Referência Municipal) por reincidência. Após 3 (três) 
reincidências e/ou após o prazo para adequação, poderá, também, ser imputada à CREDENCIADA, a pena 
prevista no artigo 87 da Lei n° 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses; 
 
IV - pela subcontratação dos serviços será aplicada multa na razão de 50 URM's (Unidade de Referência 
Municipal) pela infração, e no caso de reincidência será anulada a nota de empenho, rescindido o contrato 
e/ou imputada à CREDENCIADA a pena prevista no art. 87, III, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, pelo 
prazo de até 24 (vinte e quatro) meses; 
 
V - pela apresentação de documentação falsa, retardamento na execução do objeto, não manutenção da 
proposta, comportamento inidôneo e fraude ou falha na execução do contrato poderá ser anulada a nota de 
empenho, rescindido o contrato e/ou imputada à CREDENCIADA a pena prevista no art. 87, III, da Lei n° 
8.666/93 e suas alterações, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 
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Parágrafo Primeiro - Será facultada à CREDENCIADA, nos termos da lei, a apresentação de defesa prévia, 
na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste contrato. 
 
Parágrafo Segundo - As multas e seu pagamento não eximirão a CREDENCIADA de ser acionada 
judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos, decorrentes das infrações cometidas. 
 
Parágrafo Terceiro - Caso a multa não seja quitada em até 30 (trinta) dias contados da data de emissão, 
estará sujeita a atualização monetária com base no mesmo índice previsto na cláusula de pagamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Aplicação das Penalidades e Multas: 
 
No caso de incidência de uma das situações previstas na Cláusula Décima, o CREDENCIANTE notificará a 
CREDENCIADA, para, no prazo legal, contados do recebimento justificar, por escrito, os motivos do 
inadimplemento. 
 
Parágrafo Único - Será considerado justificado o inadimplemento, nos seguintes casos: 
 
a) acidentes que impliquem na impossibilidade de prestar os serviços, sem culpa da CREDENCIADA; 
 
b) falta ou culpa do CREDENCIANTE; 
 
c) caso fortuito ou força maior, conforme art. 393 do Código Civil Brasileiro. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Dos motivos de Rescisão Contratual: 
 
São motivos de rescisão do contrato, independente de procedimento judicial, aqueles inscritos no artigo 78 da 
lei regente, acrescidos do seguinte: 
 
I - quaisquer das situações previstas na Cláusula Décima deste contrato; 
 
II - a reiteração de impugnação dos serviços, evidenciando a incapacidade da CREDENCIADA, no 
cumprimento satisfatório do contrato; 
 
III - recusa injustificada da prestação dos serviços, atraso injustificado na prestação dos serviços, entrega em 
desacordo com o contratado, reincidência em imperfeição já notificada pelo CREDENCIANTE, bem como 
quaisquer das situações vedadas neste contrato ou por lei; 
 
IV - quando ocorrerem razões de interesse público justificado; 
 
V- perda do credenciamento para prestação do Serviço de Comunicação Multimídia/SCM e Serviço Móvel 
Pessoal/SMP divulgada na lista oficial pela Agência Nacional de Telecomunicações ou outro órgão 
competente; 
 
VI - interrupção do serviço sem justificativa; 
 
VII - comprovação de quaisquer irregularidades no atendimento aos estudantes e professores da rede 
Municipal de Ensino do Município; 
 
VIII - falsidade ideológica; 
 
IX - apresentação de documentação falsa ou adulterada; 
 
X - não comprovação, quando solicitada, da autenticidade e veracidade da documentação apresentada; 
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XI - inadequada prestação dos serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Dos direitos do CREDENCIANTE: 
 
A CREDENCIADA, em caso de rescisão administrativa, reconhece todos os direitos do CREDENCIANTE, 
consoante prevê o artigo 77 da lei vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da Lei Regradora: 
 
A presente contratação reger-se-á pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações, as quais, juntamente com normas de 
direito público, resolverão os casos omissos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Das Vedações: 
 
É vedado à CREDENCIADA: 
 
a) caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira; 
 
b) interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte do CONTRATANTE, salvo 
nos casos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Da Comunicação dos Atos: 
 
As comunicações dos atos decorrentes deste Contrato seguirão, preferencialmente, a seguinte ordem: 
 
a) Contrafé do representante legal; ou 
 
b) Correio eletrônico (e-mail); ou 
 
c) Carta com aviso de recebimento (AR). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Do Foro: 
 
As partes elegem o Foro da Comarca de Portão/RS, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir dúvidas porventura emergentes da presente contratação. 
 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas ao final subscritas, para que produza todos os jurídicos e legais efeitos. 
 

Portão/RS, .. de ............ de 2021. 
 
 
 

DELMAR HOFF 
CREDENCIANTE 

 
 

CREDENCIADA 
 
Testemunhas: 
 

 
 


