SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

PROCESSO LICITATÓRIO N° 6147/2013
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA
CATARINA, INSCRITO NO CNPJ/MF N° 82.511.643/0001-64, COM SEDE NA
RODOVIA ADMAR GONZAGA N° 2.125 – ITACORUBI – FLORIANÓPOLIS –
SC, MEDIANTE O PREGOEIRO, TORNA PÚBLICO PARA O CONHECIMENTO
DOS INTERESSADOS QUE NO LOCAL, DATA E HORÁRIO ABAIXO
INDICADOS, FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, PARA A CONTRATAÇÃO
DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PÓS-PAGO, COM
FORNECIMENTO DE ACESSO DE VOZ E DADOS, E DE EQUIPAMENTOS EM
SISTEMA DE ALUGUEL, COMODATO OU VENDA COM ATIVAÇÃO,
CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
LOCAL: Rodovia Admar Gonzaga, n° 2.125, Itacorubi, CEP. 88.034-001,
Florianópolis/SC.
DATA DE ENTREGA DA PROPOSTA (ENVELOPE "A") E DA
DOCUMENTAÇÃO (ENVELOPE "B"): até às 08h59min do dia 26 de fevereiro de
2013.
DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES: a partir das 09h00min do dia 26 de
fevereiro de 2013.
O Procedimento Licitatório que dele resultar obedecerá ao disposto no Decreto
n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e Instrução Normativa/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008, e
alterações posteriores.
Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o presente Edital e seus
Anexos, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas,
no Departamento de Administração do CREA/SC, ou fazer o download do mesmo
através do site www.crea-sc.org.br – Licitações. Quaisquer informações poderão ser
obtidas com o Pregoeiro do CREA/SC através do telefone (48) 3331-2079, ou pelo email: licitacao@crea-sc.org.br.
ANEXOS:
I - Modelo de Carta de Credenciamento;
II - Modelo de Declaração de Idoneidade;
III – Modelo de Declaração de Cumprimento de Habilitação;
IV – Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
V - Modelo de Proposta Comercial;
VI – Minuta Contratual;
VII – Declaração de não existência de outros Cartórios Distribuidores;
VIII – Termo de Referência.
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1. DO OBJETO
1.1. O presente pregão tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada
na prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), pós-pago, com fornecimento de
acessos de voz e dados e de somente dados, e de equipamentos (aparelhos celulares
smartphones, tablets e modens 3G), novos e de primeiro uso, em sistema de aluguel,
comodato ou venda com ativação, a serem executados de forma contínua, visando
atender às necessidades do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREASC), conforme especificações e delimitações constantes deste Edital, em especial do
Termo de Referência ora anexado (Anexo VIII).
2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar desta Licitação as empresas que atendam a todas as
exigências constantes deste Edital, em especial quanto à documentação, que consiste
em:
a) Credenciamento junto ao Pregoeiro, devendo a Licitante, ou seu representante,
comprovar a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e
para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame (modelo sugerido no
Anexo I) – item 3.1. deste Edital;
b) Declaração da Licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação (modelo sugerido no Anexo III). Em razão do estabelecido na Lei
Complementar n.º 123/06, as microempresas e empresas de pequeno porte que não
puderem comprovar sua regularidade fiscal, deverão declarar que atendem às
demais exigências de habilitação contidas no Edital;
c) Declaração para microempresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo
constante do Anexo IV, se for o caso.
2.2. Não poderão participar da presente Licitação empresas:
a) Concordatárias ou em processo de recuperação judicial ou de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
b) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública (inciso IV do art. 87 da Lei .8666/93), ou que estejam com tal
direito suspenso perante o CREA/SC (inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93);
c) Estrangeiras que não funcionem no País;
d) Cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
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e) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que
não agem representando interesse econômico em comum.
2.3. Não será admitida a participação de cooperativas e/ou instituições sem fins
lucrativos cujos estatutos e objetivos sociais não prevejam ou não estejam de acordo
com o objeto ora licitado.
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1. No ato da abertura da Licitação, a Licitante poderá estar representada por seu
representante legal ou por procurador regularmente constituído.
3.2. A Licitante, no momento da abertura da Sessão, deverá providenciar o seu
credenciamento junto ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, que consiste em:
a) Comprovação, pelo representante presente na Sessão, da existência dos necessários
poderes para a representação da empresa e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame (Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e, se for o caso,
Procuração - modelo sugerido no Anexo I);
b) Apresentação do documento de identidade civil – Carteira de Identidade/RG ou
equivalente, do representante presente na Sessão (original ou fotocópia autenticada);
c) Declaração para microempresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo
constante do Anexo IV, se for o caso;
d) Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo
constante do Anexo III.
3.2.1. Se o representante da Licitante for alguém a quem o Ato
Constitutivo/Estatuto/Contrato Social confira tais poderes, não haverá a
necessidade de instrumento de mandato próprio, bastando que ele apresente,
devidamente registrado pelo Órgão Público responsável pelo registro e
arquivamento de tais documentos, o respectivo Ato Constitutivo/Estatuto/Contrato
Social (fotocópia autenticada ou original) e documento de identidade civil (fotocópia
autenticada ou original).
3.2.2. Caso a Licitante encaminhe um procurador para acompanhar o procedimento
licitatório, deverá formalizar uma Procuração ou Carta de Credenciamento
(conforme modelo constante do Anexo I), em cuja firma do representante legal da
Licitante deverá estar reconhecida, nomeando o procurador, com poderes expressos
para formular propostas, acordar, discordar e transigir em nome da Licitante, bem
como para acompanhar as demais ocorrências e realizar todos os atos inerentes ao
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certame, dentre outros, a qual deverá ser entregue ao Pregoeiro, na data de abertura
dos envelopes, conjuntamente com o respectivo Ato Constitutivo/Estatuto/Contrato
Social (fotocópia autenticada ou original). A prova da identificação pessoal do
procurador presente deverá ser feita por meio da apresentação de seu documento de
identidade civil (fotocópia autenticada ou original).
3.2.3. Deverá ser apresentada também, nesse momento, Declaração de cumprimento
dos requisitos de habilitação, conforme modelo constante do Anexo III, e se for o
caso, Declaração para microempresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo
constante do Anexo IV.
3.3. Tais documentos [procuração/carta de credenciamento (com firma reconhecida)
– se for o caso -, Ato Constitutivo/Estatuto/Contrato Social (fotocópia autenticada
por cartório ou acompanhada do original), documento de identidade civil do
representante/procurador (fotocópia autenticada por cartório ou acompanhada do
original), declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação e declaração
para microempresa/empresa de pequeno porte – se for o caso -], deverão ser
apresentados fora dos envelopes de habilitação e proposta de preços e serão juntados
ao processo licitatório.
3.4. A falta de apresentação dos documentos exigidos nos subitens anteriores, ou a
sua incorreção, impedirá o representante legal de se manifestar e responder pela
Licitante em quaisquer umas das fases do procedimento licitatório.
3.5. Será admitido somente 01 (um) representante por Licitante. Nenhuma pessoa
física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma
empresa.
3.6. Não será permitida a participação, como representantes, de menores de 18
(dezoito) anos, exceto se emancipados.
3.7. Durante os trabalhos, só será permitida a manifestação oral ou escrita do
representante credenciado da Licitante, cujas declarações a obrigarão administrativa
e civilmente.
4. DO
TRATAMENTO
DIFERENCIADO
DISPENSADO
MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP

ÀS

4.1. Na presente Licitação e em especial no que tange à definição dos critérios de
empate entre as propostas apresentadas, será dispensado às ME/EPP, assim
definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, tal qual preceitua a Lei
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como o Decreto n.º 6.204, de
05 de setembro de 2007.
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4.2. Será considerada ME/EPP a pessoa jurídica enquadrada no conceito trazido pelo
artigo 3º da LC 123/06. A Licitante que desejar receber referido tratamento
diferenciado deverá apresentar, em conjunto com a documentação exigida para o
credenciamento e, para fins de comprovação de tal condição, Declaração para
microempresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo constante do Anexo
IV.
4.3. Desta feita, conforme explanam os artigos 44 e 45 da LC 123/06, bem como o
artigo 5º do Decreto n.º 6.204/07, serão consideradas empatadas à proposta mais bem
classificada, por lote, as propostas apresentadas pelas ME/EPP que sejam iguais ou
até 5% (cinco por cento) superiores a esta.
4.4. Ocorrendo o empate, a ME/EPP mais bem classificada poderá apresentar nova
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. Tal apresentação deverá ocorrer
no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, a contar da convocação pelo Pregoeiro, sob
pena de preclusão.
4.5. Não ocorrendo a contratação da ME/EPP mais bem classificada, na forma do
item 4.4., em decorrência da sua inabilitação, serão convocadas as ME/EPP que
porventura se enquadrem na hipótese do item 4.3., na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito.
4.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME/EPP que se
encontrem no intervalo de 5% (cinco por cento) acima aludido, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.
4.6.1. Em sendo apresentada melhor oferta pela ME/EPP vencedora do sorteio, será
a essa adjudicado o objeto do certame.
4.6.2. Não se aplica o sorteio acima aludido quando, por sua natureza, o
procedimento não admitir o empate real, como acontece na fase de lances do pregão,
em que os lances equivalentes não são considerados iguais, sendo classificados
conforme a ordem de apresentação pelos licitantes.
4.7. Na hipótese da não-contratação de nenhuma ME/EPP, na forma do item 4.4., o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora da
etapa de lances verbais.
4.8. O acima aludido somente se aplicará quando a melhor oferta, desde logo, não
tiver sido apresentada por ME/EPP.
4.9. O momento para a verificação do empate e aplicação das disposições acima se
dará ao final da etapa de lances verbais, por lote, observado o disposto no item 7.8.
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4.10. Serão assegurados às ME/EPP, ainda, os benefícios elencados nos artigos 1º ao
5º do Decreto n.º 6.204/07.
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados
no local, dia e hora determinados, em 02 (dois) envelopes distintos, devidamente
fechados e rubricados no fecho, e deverão atender aos seguintes requisitos:
ENVELOPE “A”: Proposta de Preços
ENVELOPE “B”: Documentos de Habilitação
5.1.1. Os envelopes deverão conter em sua parte externa os seguintes dizeres,
respectivamente:
PREGÃO N° 001/2013
ENVELOPE “A”: PROPOSTA DE PREÇOS
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA
CATARINA – CREA/SC
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ___________________________________
CNPJ: ________________________________________________________________
PREGÃO N° 001/2013
ENVELOPE “B”: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA
CATARINA – CREA/SC
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ___________________________________
CNPJ: ________________________________________________________________
5.1.2. Recomenda-se que as páginas da proposta de preço e dos documentos de
habilitação sejam numeradas e rubricadas, não cabendo aos proponentes quaisquer
reivindicações relativas à ausência de documentos, no caso de inobservância desta
recomendação.
5.2. Quanto ao Envelope “A” – PROPOSTA DE PREÇOS
5.2.1. As Licitantes deverão apresentar a Proposta de Preços em 01 (uma) via,
impressa em papel timbrado próprio ou, na sua falta, em todas as suas folhas deverá
conter o seu carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda – CNPJ. Deverá, ainda, ser apresentada em língua portuguesa, salvo quanto
a expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada ao final e rubricada em
todas as folhas pelo representante legal da Licitante.
5.2.2. A Proposta de Preços (modelo Anexo V) deverá conter:
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 – Itacorubi - Fone: (48) 3331-2079 – Fax: (48) 3331-2068 – Caixa Postal 125 – CEP 88034-001

www.crea-sc.org.br

-

licitacao@crea-sc.org.br

6

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

a) O tipo de serviço, a quantidade mensal do tipo de serviço, o preço unitário, o
preço total mensal (preço unitário multiplicado pela quantidade mensal), o preço
total anual (preço total mensal multiplicado por 12) de cada item e o preço global
(somatório dos preços totais anuais), em valores reais, expressos em numeral e por
extenso, em moeda corrente, com duas casas decimais, respeitados os preços
unitários, totais mensais, totais anuais, por item, e global máximos admitidos pelo
CREA/SC (Anexo II do Termo de Referência [Anexo VIII]);
b) Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os
custos e despesas necessários à total execução do objeto ora licitado, tais como, custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços,
encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro, honorários
profissionais, despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento dos seus
profissionais e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e
seus Anexos;
c) Oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que
induza o julgamento a ter mais de um resultado;
d) Prazo de validade de no mínimo 90 (noventa) dias, a contar da data da sua
apresentação;
e) Declaração de que os serviços ofertados atenderão a todas as exigências do Edital
respectivo, em especial as do Termo de Referência a este anexado.
5.2.2.1. Na hipótese da proponente ser cooperativa, deverá anexar à proposta,
também, declaração de que o modelo de gestão operacional que adota atende ao
disposto nos incisos I e II do art. 4º da Instrução Normativa – MPOG/SLTI nº
02/2008, sob pena de desclassificação.
5.2.3. A apresentação da Proposta por parte da Licitante significa pleno
conhecimento e integral concordância com as cláusulas e condições desta Licitação e
total sujeição à legislação pertinente e ao Edital e seus Anexos.
5.2.4. Serão desclassificadas as Propostas que não atendam às exigências deste Edital
e seus Anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento ou, ainda, que apresentem preços unitários, totais
(mensais e anuais) e/ou global superiores aos máximos admitidos.
5.2.5. No caso de omissões puramente formais em Propostas, inclusive quanto ao
seu prazo de validade, serão considerados aqueles previstos no Edital.
5.2.6. Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da
Proposta, ou incorretamente cotados, serão considerados como incluídos nos preços,
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não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o
serviço ser efetuado ao CREA/SC sem ônus adicionais.
5.2.7. A Licitante será responsável por todas as informações prestadas na sua
Proposta, sujeitando-se às penalidades legais caso essas informações venham a
induzir o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio a erro de julgamento.
5.2.8. Na apresentação da Proposta, o que exceder aos requisitos estabelecidos no
presente Edital não será considerado como vantagem para o julgamento final da
Proposta. Por outro lado, em não se preenchendo os requisitos mínimos exigidos,
será desclassificada automaticamente a Proponente, observadas as disposições
editalícias.
5.2.9. Nos valores propostos, havendo discrepância entre o preço unitário e o total e
entre os por extenso e em algarismos, serão considerados em ambos os casos os
primeiros, e entre esses o valor por extenso. Na falta de indicação dos valores por
extenso, as propostas serão aceitas desde que não comprometa o entendimento claro
do valor cotado.
5.2.10. Para os casos em que a Licitante não credenciar nenhum representante para o
acompanhamento das Sessões, deverão ser enviados, conjuntamente com a Proposta
de Preços, e dentro de tal envelope, Declaração da Licitante dando ciência de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação (modelo sugerido no Anexo III) e
Declaração para microempresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo
constante do Anexo IV, se for o caso.
5.3. Quanto ao Envelope “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.3.1. Para habilitar-se à presente Licitação, a Licitante deverá apresentar o
ENVELOPE “B” contendo os seguintes documentos:
5.3.1.1. Regularidade Fiscal:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e correspondente alteração,
caso existente, devidamente registrado e em cópia autenticada, ou acompanhado do
original, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações
e outras que assim o exijam, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores.
a.1.) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova
da diretoria em exercício.
a.2.) Registro comercial, no caso de empresa individual.

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 – Itacorubi - Fone: (48) 3331-2079 – Fax: (48) 3331-2068 – Caixa Postal 125 – CEP 88034-001

www.crea-sc.org.br

-

licitacao@crea-sc.org.br

8

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

a.3.) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ata de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente (Estatuto, Contrato Social ou equivalente registrado
na Junta Comercial/DNRC e suas alterações), quando a atividade assim o exigir.
a.4.) Os documentos exigidos, conforme o caso, pelos itens a), a.1.), a.2.) e a.3.),
acima, deverão ser apresentados no envelope de habilitação somente pelas
Licitantes que não possuírem representantes credenciados na Sessão do Pregão.
Para as demais, utilizar-se-á, para fins de cumprimento dos referidos itens, a
documentação apresentada na fase de credenciamento, devendo, portanto, em tal
fase serem apresentados.
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda - CNPJ/MF;
c) Prova de regularidade tributária para com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede da Licitante, mediante a apresentação de certidão negativa de tributos;
d) Prova de regularidade tributária para com a Fazenda Estadual do domicílio ou
sede da Licitante, mediante a apresentação de certidão negativa de tributos;
e) Prova de regularidade tributária para com a Fazenda Federal – Certidão Negativa
Conjunta de Tributos Federais e de Divida Ativa da União;
f) Certificado de Regularidade de Situação junto ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – CRS/FGTS;
g) Certidão Negativa de Débitos expedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social CND/INSS;
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pelo Tribunal Superior do
Trabalho – CNDT/TST.
5.3.1.2. Desde que admitido legalmente, e para fins de regularidade fiscal, as
certidões negativas acima poderão ser substituídas por certidões positivas com
efeitos de negativa.
5.3.2. A Licitante deverá apresentar, ainda, os seguintes documentos:
5.3.2.1. Qualificação Técnica:
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
com o objeto deste Edital, mediante cópia de Contrato de Concessão ou do Termo de
Autorização para a prestação de Serviço Móvel Pessoal, outorgada pelo poder
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concedente (ANATEL) nos termos da legislação em vigor, ou cópia do extrato de sua
publicação em Diário Oficial da União.
b) Certidão de Registro e Regularidade da Licitante no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA da sua sede (matriz) ou do seu domicílio (filial do
Estado de Santa Catarina).
5.3.2.2. Qualificação Econômico-financeira:
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira
da Licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
a.1) A comprovação da boa situação financeira será baseada na obtenção de índices
de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), tal qual as fórmulas apostas abaixo.
As Licitantes que apresentarem resultado igual ou menor do que 1,0 (um inteiro) em
qualquer um dos índices referidos, deverão comprovar capital mínimo não inferior a
10% do valor decorrente da somatória dos valores globais dos itens em que esteja
classificada em primeiro lugar.
LG = Ativo Circulante + realizáveis em Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível em Longo Prazo

LC = ________Ativo Circulante__________
Passivo Circulante
b) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida
pelo(s) Cartório(s) Distribuidor(es) da sede ou domicílio da Licitante.
b.1) No caso de Comarca com mais de um Cartório Distribuidor competente, deverão
ser apresentadas as Certidões de cada um dos Distribuidores.
c) Apresentar documento emitido pelo Órgão Judiciário competente que relacione
todos os Cartórios Distribuidores da Comarca da sede ou domicílio da Licitante
(documento este que pode ser obtido no mesmo local de pedido da certidão acima
– Certidão Negativa) ou declaração da própria empresa atestando a não existência de
outros Cartórios Distribuidores na Comarca da sua sede, senão aquele emissor da
Certidão Negativa apresentada, conforme modelo constante do Anexo VII.
5.3.2.3. O Pregoeiro verificará, ainda, quanto à habilitação da Licitante, devendo
por esta ser apresentada:
a) Declaração da Licitante, devidamente datada e assinada, de que não há fato
impeditivo à sua habilitação para participar desta Licitação, em especial, de que não
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foi declarada inidônea perante o Poder Público, bem como estar ciente de que deverá
declará-la quando ocorrida durante o procedimento licitatório e/ou da vigência do
Contrato, e Declaração de cumprimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da
Constituição da República e Declaração de que após a emissão dos documentos
relativos à habilitação preliminar não ocorreu fato que impeça a Licitante de
participar da presente Licitação, conforme disposto no § 2º do art. 32 da Lei n°
8.666/93. (Anexo II deste Edital).
5.3.3. No caso de cooperativas, deverá ser apresentado também:
a) A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratação e que executarão o Contrato, com as respectivas atas de inscrição e a
comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§ 2º a 6º da Lei nº 5.764,
de 1971;
b) A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual - DRSCI de
cada um dos cooperados relacionados;
c) A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados
necessários à prestação do serviço;
d) O registro previsto na Lei 5.764, art. 107;
e) A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executarão o Contrato;
f) Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da
cooperativa:
f.1) Ata de fundação;
f.2) Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
f.3) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que
os aprovou;
f.4) Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;
f.5) Três registros de presença dos cooperados que executarão o Contrato em
assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e
f.6) Ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto
da licitação;
g) A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112
da Lei nº 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria
não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
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5.3.4. Não será aceito nenhum protocolo de entrega ou solicitação de documentos
em substituição aos relacionados neste Edital.
5.3.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar:
5.3.5.1. Em nome da Licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o
endereço respectivo, observado o seguinte:
a) se a Licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se a Licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz ou forem válidos para ambas;
c) os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome e com CNPJ
da matriz e/ou da filial da empresa Licitante.
5.3.5.2. Datados dentro dos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura
das propostas, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente
expedidor. Não se enquadram nesse prazo os documentos cuja validade é
indeterminada.
5.3.6. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto nos
itens 15.7 e 15.8 deste Edital, o Pregoeiro considerará a Licitante inabilitada.
5.3.7. Os documentos exigidos nos itens acima deverão ser apresentados em original
ou por qualquer processo de cópia, desde que perfeitamente legíveis, ou ainda
através de publicação em órgão da Imprensa Oficial. As cópias deverão estar
autenticadas por Cartório, ou na falta desta autenticação, acompanhadas dos
originais para permitir que essa providência seja adotada pelo Pregoeiro ou sua
Equipe de Apoio. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
5.3.8. A Licitante será responsável por todas as informações fornecidas, sujeitandose às penalidades legais caso essas informações venham a induzir o Pregoeiro ou sua
Equipe de Apoio a erro de julgamento.
5.3.9. É facultado ao Pregoeiro solicitar esclarecimentos, efetuar diligências ou
adotar quaisquer outras providências tendentes a confirmar a capacidade técnica
e/ou administrativa das Licitantes, sendo vedada, entretanto, a inclusão de
documento/informação
que
originariamente
deveria
constar
da
proposta/documentação.
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5.3.10. As ME/EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a
habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo
que estes apresentem alguma restrição.
5.3.10.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o proponente apresentar preço inferior ao menor preço ofertado na etapa de lances,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
5.3.10.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.
5.3.10.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos dois
dias úteis inicialmente concedidos.
5.3.10.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
5.3.11. Serão desclassificadas ou inabilitadas as Licitantes que não atendam a
quaisquer das disposições contidas neste Capítulo.
6. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
6.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes, contendo as Propostas de
Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro e
realizada de acordo com a Legislação vigente e em conformidade com este Edital e
seus Anexos, no dia, hora e local já determinados.
6.2. No dia, hora e local designados, o representante da Licitante deverá comprovar,
por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances
verbais para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, conforme Item 3
deste Edital e legislação correlata.
6.3. Aberta a sessão, o representante da Licitante entregará ao Pregoeiro, em
envelopes separados, a Proposta de Preços, a Documentação de Habilitação e a
Documentação exigida para o Credenciamento.
6.4. Declarado o encerramento para recebimento de envelopes, nenhum outro será
aceito.
6.5. Logo após, será realizado o Credenciamento dos representantes das Licitantes
presentes.
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6.6. Abertos, inicialmente, os envelopes devidamente rubricados contendo as
Propostas de Preços, será feita a sua conferência e posterior rubrica pelo Pregoeiro.
6.7. Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação somente serão abertos na
forma descrita no subitem 7.10. deste Edital.
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1. O Pregoeiro receberá os envelopes devidamente identificados de acordo com o
item 5.1.1 do presente Edital – na data e hora especificadas. Na sequência, o
Pregoeiro procederá à identificação e credenciamento dos representantes das
Licitantes presentes e, logo após, abrirá os envelopes referentes às Propostas de Preço
(Envelope “A”).
7.2. Após abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços das Licitantes, será
realizada a ordenação das propostas, na ordem do menor preço global. Na sequência
o Pregoeiro divulgará os preços e as respectivas Licitantes. O julgamento se dará pelo
preço global.
7.3. O Pregoeiro classificará a Licitante que apresentar a proposta de MENOR
PREÇO GLOBAL e aquelas que tenham apresentado propostas em valores globais
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativos à proposta de menor
preço global, conforme disposto no inciso VI do artigo 11 do Decreto n° 3.555/2000.
7.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item 7.3,
poderão os autores das duas melhores propostas subsequentes à de Menor Preço
Global, conjuntamente com esta, oferecer novos lances verbais e sucessivos,
quaisquer que sejam os preços oferecidos, conforme disposto no inciso VII do artigo
11 do Decreto n° 3.555/2000.
7.5. A partir de então, os lances verbais serão oferecidos em valores distintos e
decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior Preço Global.
7.6. A Licitante que desistir de apresentar lance verbal, quando convocada pelo
Pregoeiro, será excluída da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço
apresentado pela mesma para efeito de ordenação das propostas.
7.7. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, observado o
disposto no item 4 supra.
7.8. Declarada encerrada a etapa competitiva, ou em não havendo esta, e ordenadas
as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto
ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito, observado o disposto no item
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4 supra. Nesse momento será verificado o respeito aos limites máximos de preços
admitidos neste Edital.
7.9. Na fase de lances e da negociação, se a menor proposta for ofertada por
cooperativa, devem ser considerados os 15% em decorrência da Seguridade Social de
obrigação do CREA/SC (art. 22 da Lei 8.212/91), para avaliação de sua vantajosidade
para a Administração, desta forma:
a) Caso a proposta de 2º lugar seja inferior a 115% da menor proposta oferecida por
cooperativa, caberá ao Pregoeiro realizar a equalização das propostas e considerar a
proposta de 2º lugar como a mais vantajosa e proceder as demais etapas com o
fornecedor correspondente.
b) A equalização se deve ao fato de o Pregão consistir em obter a proposta mais
vantajosa para a Administração, o que pode diferir do menor lance. Caberá ao
Pregoeiro administrar o valor das propostas com base na caracterização do
fornecedor como cooperativa ou não durante as fases da sessão pública.
7.10. Sendo aceitável a proposta de menor preço global, será aberto o envelope
contendo a Documentação de Habilitação da Licitante que a tiver formulado, para
confirmação das suas condições habilitatórias com base nos documentos exigidos
para o presente Pregão.
7.11. Constando o atendimento pleno às exigências editalícias e legais, será
classificada a Licitante em primeiro lugar e, após os trâmites legais, declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos.
7.12. Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a
aceitabilidade e procedendo à habilitação da Licitante, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as
exigências, sendo a respectiva Licitante classificada em primeiro lugar, declarada
vencedora e a ela adjudicada o objeto definido neste Edital e seus Anexos.
7.12.1. Nas situações acima previstas, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a
Licitante classificada em primeiro lugar para que seja obtido preço melhor.
7.13. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal do CREA/SC ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para
orientar sua decisão.
7.14. Das reuniões lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo
Pregoeiro e pelo(s) representante(s) da(s) Licitante(s) presente(s).
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7.15. Em caso de divergência entre as informações contidas em documentação
impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.
7.16. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e
seus Anexos.
7.17. Não serão aceitas propostas com preços unitários, totais mensais, totais anuais,
por item, e global superiores aos máximos admitidos pelo Edital ou com preços
manifestamente inexequíveis.
7.17.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na
contratação são coerentes/exequíveis ou de acordo com os de mercado do objeto
deste Pregão.
7.17.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na
forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua
exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:
a) Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;
b) Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em
dissídios coletivos de trabalho;
c) Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e junto
ao Ministério da Previdência Social;
d) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
e) Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
f) Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração
ou com a iniciativa privada;
g) Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como atacadistas,
lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;
h) Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
i) Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de
pesquisa;
j) Estudos setoriais;
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k) Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;
l) Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente
favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos serviços;
m) Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
7.18. A Licitante vencedora deverá, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a
contar da formalização e definição da proposta no Pregão, entregar por escrito, e de
acordo com o item 5.2 supra, nova Proposta de Preços contendo expressamente os
valores unitários, totais e global ofertados e tido como vencedores do certame, após a
fase de lances verbais.
7.19. Os envelopes não abertos contendo os Documentos de Habilitação das demais
Licitantes, não classificadas em primeiro lugar no presente certame, permanecerão de
posse do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio até a assinatura do competente
Contrato com a Licitante vencedora, e publicação do seu extrato no Diário Oficial da
União, data a partir do qual poderão ser retirados, no prazo máximo de 10 (dez) dias,
quando então serão inutilizados.
8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
8.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão.
8.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.
8.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
9. DOS RECURSOS
9.1. Qualquer Licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
interpor recurso, mediante registro em Ata da síntese da suas razões, sendo-lhe
desde já concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das
correspondentes razões, ficando as demais Licitantes, desde logo, intimadas para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada de qualquer Licitante importará a
preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à vencedora.
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9.3. Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
9.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
9.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
9.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a contratação.
9.7. O recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital não será
conhecido.
10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
10.1. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata circunstanciada, com o registro
das Licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas na ordem
de classificação, da análise dos documentos de habilitação e dos recursos interpostos,
além de outros registros pertinentes.
10.2. O procedimento de adjudicação será do Pregoeiro, se não houver recurso, ou da
autoridade competente do CREA/SC, que também procederá à homologação do
certame.
11. DA CONTRATAÇÃO
11.1. A Licitante vencedora deverá assinar/retirar o Contrato, com o CREA/SC, no
prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a sua convocação pelo Departamento de
Administração do CREA/SC, sob pena de ser facultado ao CREA/SC, após esse
prazo, examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das Licitantes, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital,
sendo a respectiva Licitante declarada vencedora.
11.1.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o
Contrato, dentro do prazo acima, caracteriza o descumprimento total das obrigações
assumidas, sujeitando a Licitante às penalidades legalmente estabelecidas e à multa
de 10% (dez por cento) sobre o valor global da sua proposta.
11.1.2. Decorridos 90 (noventa) dias da data da entrega das Propostas, sem
convocação para a contratação, ficam as Licitantes liberadas dos compromissos
assumidos. O CREA/SC poderá solicitar à Licitante vencedora a prorrogação do
prazo de sua proposta.
11.2. Para a assinatura do Contrato, a Licitante convocada deverá adotar os seguintes
procedimentos:
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a) Enviar Representante Legal ao Departamento de Administração do CREA/SC, na
Rodovia Admar Gonzaga, nº 2.125, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88.034-001,
onde este deverá assinar as vias do Contrato e todos os documentos que dele fizerem
parte integrante;
b) No caso de retirada/remessa do Contrato para assinatura, quando se tratar de
empresa de outra cidade que não as da Grande Florianópolis, o Contrato e toda a
documentação deverão ser devolvidos, devidamente assinados, no prazo máximo de
05 (cinco) dias corridos, contados da retirada ou da data do Aviso de Recebimento
(A.R.).
11.3. O inteiro teor do Contrato a ser oportunamente firmado encontra-se definido na
minuta contratual constante do Anexo VI.
11.3.1. Poderá ser acrescentada ao Contrato a ser assinado qualquer vantagem
apresentada pela Licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e
compatível com os termos deste Edital.
11.4. Farão parte do Contrato, independentemente de transcrição, todas as condições
constantes do presente Edital e seus Anexos e a proposta apresentada pela Licitante.
11.5. No caso da contratação de cooperativas ou instituições sem fins lucrativos, o
serviço contratado deverá ser executado obrigatoriamente pelos cooperados, no caso
de cooperativa, ou pelos profissionais pertencentes aos quadros funcionais da
instituição sem fins lucrativos, vedando-se qualquer intermediação ou
subcontratação.
11.6. A contratação terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, com início na data de
sua assinatura, podendo ser prorrogada por sucessivos períodos até o limite de 60
(sessenta) meses, conforme o inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.
12.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1. O pagamento processar-se-á em conformidade com a minuta contratual
(Anexo VI) e com o Termo de Referência (Anexo VIII), ora anexados.
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. As sanções e demais penalidades a serem aplicadas encontram-se delimitadas
na minuta contratual (Anexo VI) e no Termo de Referência (Anexo VIII), ora
anexados.
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 – Itacorubi - Fone: (48) 3331-2079 – Fax: (48) 3331-2068 – Caixa Postal 125 – CEP 88034-001

www.crea-sc.org.br

-

licitacao@crea-sc.org.br

19

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

14.1. As despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência correrão à conta
do Elemento de Despesa Orçamentária nº 6.2.2.1.1.01.04.09.036 – Serviços de
Telecomunicações.
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da Licitante vencedora,
farão parte integrante do Contrato independentemente de transcrição.
15.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da
Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo.
15.3. A presente Licitação poderá ser revogada em face de razões de interesse
público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
15.4. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o CREA/SC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
15.5. As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações
e dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação. Após a apresentação
da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado e que venha a ser aceito pelo Pregoeiro.
15.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em
sentido contrário.
15.7. O desatendimento das exigências formais não essenciais não importará no
afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de
Pregão.
15.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
15.9. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito,
ao Pregoeiro, através dos Correios, do Fax (48) 3331-2068 ou do e-mail:
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licitacao@crea-sc.org.br. Também poderão ser obtidas informações pelo telefone (48)
3331-2079.
15.10. Este Edital subordina-se à Lei n.º 10.520/02, Decreto n.º 3.555/00 e demais
legislação aplicável, sendo os casos omissos julgados pelo Pregoeiro com base na
legislação em questão e, subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666/93 e alterações
posteriores.
15.11. A homologação do resultado desta Licitação não implicará em direito à
contratação da Licitante vencedora para o fornecimento do objeto licitado. O
compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante ajuste do
Instrumento Contratual emitido pelo órgão da administração participante deste
processo.
15.12. A adjudicatária está obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, os
acréscimos determinados pelo CREA/SC de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor adjudicado, na forma do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
15.13. As decisões referentes a este procedimento licitatório e todos os demais
procedimentos deste Edital que visem assegurar o conhecimento dos atos pelos
interessados poderão ser comunicados às Licitantes por qualquer meio que
comprove o recebimento, em especial o correio eletrônico (e-mail) enviado com
pedido de confirmação de leitura, ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial
da União ou publicação na página do CREA/SC na internet.
15.14. Quaisquer pedidos de esclarecimento serão respondidos às Licitantes autoras
dos mesmos, preferencialmente via correio eletrônico (e-mail) e, desde que
substanciais, serão anunciados a todos os interessados via publicação na página do
CREA/SC na internet. As Licitantes deverão acessar continuamente o site do CREASC para se manter atualizadas sobre eventuais modificações e/ou informações
adicionais ao presente Edital de Licitação.
15.15. Face à natureza de entidade autárquica do CREA/SC, a Justiça Federal, Seção
Judiciária de Santa Catarina – Subseção Judiciária de Florianópolis, é o foro
competente para dirimir eventuais dúvidas ou litígios oriundos do presente Edital,
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir
a ser.
Florianópolis, 07 de fevereiro de 2013.

Eng. Civ. Seg. Trab. CARLOS ALBERTO KITA XAVIER
Presidente do CREA/SC
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ANEXO I
CARTA DE CREDENCIAMENTO
Ref. Pregão Presencial n º 001/2013
Licitante:______________________________________
CNPJ n.º:________________
Tel. n.º:_____________________; Fax n.º:________________________
Endereço:_____________________________________________________
Pela
presente
credenciamos
o(a)
Sr(a)________________,
_____(nacionalidade)______________,
_______________(estado
civil)_______________, ___________(profissão)______________, portador(a) da
Cédula de Identidade n.º______e do CPF n.º_________, residente e domiciliado no
endereço____________________________, a participar do procedimento licitatório,
sob a modalidade Pregão Presencial n.º 001/2013, instaurado pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – CREA/SC.
Na
qualidade
de
representante
legal
da
empresa
_______________________, acima qualificada, neste ato por mim representada, Eu
Sr(a)________________,
_____(nacionalidade)______________,
_______________(estado
civil)_______________,
___________(profissão)______________, portador(a) da Cédula de Identidade
n.º______e
do
CPF
n.º_________,
residente
e
domiciliado
no
endereço____________________________, outorga-se ao(à) acima credenciado(a),
dentre outros poderes, o de representá-la extrajudicialmente perante a Autarquia
supramencionada, formular propostas, acordar, discordar e transigir, bem como para
acompanhar e solucionar demais ocorrências, além do poder de renunciar ao direito
de interposição de recurso, e todos os demais poderes indispensáveis ao bom
andamento do certame, dentre outros:__________________(especificar os demais
poderes)_____________.
(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2013.

__________________________________________________________________
Representante Legal**
Cargo/Função na Empresa
** Assinatura do representante da Licitante com firma reconhecida.
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Ref. Pregão Presencial n º 001/2013
Licitante:______________________________________
CNPJ n.º:________________
Tel. n.º:_____________________; Fax n.º:________________________
Endereço:_____________________________________________________

A empresa ____________________________________ declara, sob as penas da lei, o
que se segue:
1- Que até a presente data não há qualquer fato impeditivo à sua habilitação;
2- Que após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar não ocorreu
fato que a impeça de participar da presente Licitação, conforme disposto no § 2º do
art. 32 da Lei n° 8.666/93;
3 - Que não foi declarada inidônea perante o Poder Público;
4 - Que se compromete a informar a superveniência de decisório que a julgue
inidônea, durante a tramitação do procedimento licitatório ou da execução do
Contrato;
5 - Que observa rigorosamente o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição
Federal.
_________________, de ______________ de 2013.

____________________________________________
(nome/representante legal)

OBS.: A Declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa Licitante e
assinada pelo representante legal.
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE HABILITAÇÃO

Ref. Pregão Presencial n º 001/2013
Licitante:______________________________________
CNPJ n.º:________________
Tel. n.º:_____________________; Fax n.º:________________________
Endereço:_____________________________________________________
(nome da empresa) ________________________________________________________,
CNPJ n° _________________________, por intermédio de seu representante legal,
declara, sob as penas da lei, para fins de participação no PREGÃO Nº 001/2013, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participação no aludido
procedimento licitatório.

(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2013.

____________________________________________
(nome/representante legal)

OBS.: A Declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa Licitante e
assinada pelo representante legal.
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref. Pregão Presencial n º 001/2013
Licitante:______________________________________
CNPJ n.º:________________
Tel. n.º:_____________________; Fax n.º:________________________
Endereço:_____________________________________________________

_____________________________________________________________, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º____________________________, por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a).____________________________________, portador(a)
da Carteira de Identidade RG n.º__________________________________ e do
CPF/MF n.º_____________________________________, DECLARA, para os fins
legais, ser microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da legislação
vigente, em especial no que tange ao conceito trazido pelo artigo 3º da Lei
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar.

___________________________, em ________ de ________________ de 2013.

____________________________________________
(nome/representante legal)

OBS.: A Declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa Licitante e
assinada pelo(s) representante(s) legal(ais).
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ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Ref. Pregão Presencial n º 001/2013
Licitante:______________________________________
CNPJ n.º:________________
Tel. n.º:_____________________; Fax n.º:________________________
Endereço:_____________________________________________________
PROPOSTA COMERCIAL

ITEM

Contratação de Serviços Continuados de Serviço Móvel Pessoal (SMP)
QUANTIDADE
MENSAL

SERVIÇO

VC1 - móvel x fixo (minutos)
VC1 - móvel x móvel mesma operadora
2
(minutos)
VC1 - móvel x móvel outra operadora
3
(minutos)
4 VC2 - móvel x fixo (minutos)
VC2 - móvel x móvel mesma operadora
5
(minutos)
VC2 - móvel x móvel outra operadora
6
(minutos)
7 VC3 - móvel x fixo (minutos)
VC3 - móvel x móvel mesma operadora
8
(minutos)
VC3 - móvel x móvel outra operadora
9
(minutos)
10 Acesso à Caixa Postal (minutos)

1900

11 Mensagens SMS (unidade)

1425

1

PREÇO
UNITÁRIO
R$

PREÇO
TOTAL
MENSAL R$

PREÇO
TOTAL
ANUAL R$

1900
1425
285
285
285
285
285
285
190

12 Mensagens MMS (unidade)
Assinatura - Celular - voz e pacote
13 mensal de dados de, no mínimo, 1GB
(unidade)
Assinatura - Internet Tablet - pacote
14 mensal de dados de, no mínimo, 1GB
(unidade)
Assinatura - Internet Modem 3G 15 pacote mensal de dados de, no mínimo,
1GB (unidade)
16 Assinatura Gestor Online (unidade)
Equipamento - Celular do tipo
17
Smartphone (unidade)
18 Equipamento – Tablet (unidade)

95

19 Equipamento - Modem (unidade)
Assinatura Tarifa Zero - entre acessos
20
de mesmo CNPJ (unidade)

5

95

95

5
95
95
95

95
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PREÇO GLOBAL
VALIDADE DA PROPOSTA: ....................(...............) dias, contados da data da sua
apresentação. *Prazo de validade mínimo: 90 (noventa) dias.
Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas
necessários à total execução do objeto ora licitado, tais como, custos diretos e
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos
sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro, honorários profissionais,
despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento dos profissionais e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto do Edital do Pregão Presencial n.º
001/13, do CREA/SC, e seus Anexos.
Declaramos que os serviços ofertados atenderão a todas as exigências do
Edital respectivo, em especial as do Termo de Referência a este anexado.

******** Na hipótese da proponente ser cooperativa, deverá anexar à proposta,
também, declaração de que o modelo de gestão operacional que adota atende ao
disposto nos incisos I e II do art. 4º da Instrução Normativa – MPOG/SLTI nº
02/2008, sob pena de desclassificação.
(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2013.

__________________________________________________________________
Representante Legal
Cargo/Função na Empresa
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ANEXO VI
MINUTA CONTRATUAL
PROCESSO LICITATÓRIO N° 6147/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM,
DE UM LADO, O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DE SANTA CATARINA - CREA/SC, E DE OUTRO, A EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
PARA
A
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
CONTINUADOS DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PÓS-PAGO, COM
FORNECIMENTO DE ACESSO DE VOZ E DADOS, E DE EQUIPAMENTOS EM
SISTEMA DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
DAS PARTES
Pelo presente instrumento particular, de um lado, o CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CREA/SC, pessoa
jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n°
82.511.643/0001-64, com sede na Rodovia Admar Gonzaga, nº 2.125, Itacorubi,
Florianópolis/SC, neste ato representado por seu Presidente, Eng. Civ. Seg. Trab.
CARLOS ALBERTO KITA XAVIER, brasileiro, casado, portador do RG n.°
803.282.479-2 - SSP/RS e do CPF/MF n° 465.974.680-15, doravante denominado
CONTRATANTE, e de outro lado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica
de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, estabelecida na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste
ato representada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada
CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO, decorrente do Processo
Licitatório nº 6147/2013, passando a proposta da CONTRATADA,
independentemente de sua transcrição, a fazer parte integrante e complementar
deste Instrumento, sujeitando-se às normas e disposições contidas na Lei n.º
10.520/02, Lei n.º 8.666/93, Decreto n.º 3.555/00 e demais regulamentos e normas
que regem a matéria, mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto a prestação, pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE, de Serviço Móvel Pessoal (SMP), pós-pago, com fornecimento de
voz e dados e de somente dados, e de equipamentos (aparelhos celulares
smartphones, tablets e modens 3G), novos e de primeiro uso, em sistema de
..............................(aluguel, comodato ou venda com ativação), a serem executados de
forma contínua, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital do Pregão
Presencial nº 001/2013, em especial no Termo de Referência anexado, e na proposta
da CONTRATADA, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste
Contrato, como se aqui estivessem transcritos.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DAS NORMAS CONTRATUAIS
1. O objeto será executado observadas as condições estabelecidas na Proposta
apresentada pela CONTRATADA e nos demais documentos que fazem parte do
Processo Licitatório nº 6147/2013, em especial as do Edital de Licitação e do Termo
de Referência respectivos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO
1. O valor global deste Contrato para o período de sua vigência é de R$ ____(___).
1.1. O valor global deste Contrato é uma estimativa, haja vista que a quantidade de
minutos em chamadas utilizados, de SMS/MMS enviados e de acesso à Caixa Postal
é meramente estimativa, prevalecendo durante a contratação o preço unitário
multiplicado pela quantidade do serviço utilizada mensalmente.
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1. As despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência correrão à conta do
Elemento de Despesa Orçamentária nº 6.2.2.1.1.01.04.09.036 – Serviços de
Telecomunicações.
2. A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o caso, será alocada à
dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada
pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
1. Os serviços, oriundos deste Contrato, deverão iniciar-se no dia __________.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
1. O prazo de vigência deste Contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados da
data da sua assinatura.
2. O presente Contrato pode ser prorrogado por sucessivos períodos até o limite total
de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados, de
forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente:
2.1. Quando os serviços forem prestados regularmente ao longo da vigência do
contrato;
2.2. A CONTRATADA não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária
que ultrapasse os limites previstos na tabela abaixo (as infrações e suas respectivas
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graduações estão definidas na tabela 3 constante da Cláusula Vigésima deste
Contrato);

GRAU DA
INFRAÇÃO
1
2
3
4
5
6

QUANTIDADE DE
INFRAÇÕES COMETIDAS
DURANTE A VIGÊNCIA
CONTRATUAL
6
5
4
3
2
1

2.3. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
2.4. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;
2.5. A CONTRATADA concorde expressamente com a prorrogação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ESPECIFICAÇÃO BÁSICA DO OBJETO
1. Os Serviços de Telecomunicações Móvel Pessoal e Comunicação de Dados Móvel
Pessoal deverão ser de característica pós-pago, com tecnologia digital que permita
fazer e receber ligações, conexão à internet tipo 3G ou superior, em todo território
nacional.
2. A CONTRATADA deverá ter cobertura de voz e dados, preferencialmente do tipo
3G, nos municípios onde o CONTRATANTE possuir instaladas Inspetorias e
Escritórios, conforme especificado no Anexo I do Termo de Referência.
3. Para os acessos de voz e dados (aparelhos celulares smartphones), os serviços
individuais de cada acesso móvel contratado deverão atender, no mínimo, às
seguintes funcionalidades especificadas:
3.1. Plano básico de serviços – pacote de serviços básicos que possibilite
comunicações telefônicas a partir do acesso móvel, facilidade de envio e/ou
recebimento de mensagens de texto (SMS) ou multimídia (MMS) para qualquer outra
operadora do SMP, reencaminhamento de chamadas para correio de voz quando não
atendido, fora de serviço ou desligado e recebimento de chamadas a cobrar, cobradas
dentro dos serviços compartilhados;
3.2. Chamadas intra-grupo – pacote de serviços de comunicações telefônicas para
ligações efetuadas e recebidas entre TODOS os acessos móveis objeto desta licitação,
sem limites de minutos, desde que todos estejam dentro do Estado de Santa Catarina;
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3.3. Envio de mensagens SMS e MMS – o plano deverá permitir o envio e o
recebimento de mensagens do tipo SMS e MMS, sendo que o recebimento das
mensagens deverá ocorrer sem custos ao CONTRATANTE;
3.4. Acesso à Caixa Postal – pacote de chamadas realizadas a acesso automático de
numeração própria sem limite de minutos com o intuito de verificar mensagens de
voz encaminhadas ao correio de voz associado ao número SMP, independente da
Área de Registro ou de Tarifação, dentro da mesma operadora;
3.5. Sistema de Gestão de Acessos (Gestor Online) – serviço de controle
individualizado de uso e consumo dos serviços de telecomunicações contratados,
resumidos e detalhados, devendo possuir as seguintes características mínimas:
3.5.1. Ter interface de gerenciamento web;
3.5.2. Possibilitar a determinação de limites mensais máximos de gastos para cada
acesso, bem como demais parâmetros;
3.5.3. Permitir limitações por minutos/unidades ou por valores;
3.5.4. Permitir bloqueios a cada acesso para o recebimento de ligações a cobrar e para
a realização de chamadas 102, 0300, 0500, 0900, 0800 DLC, DDC, DDD, DDI, etc., bem
como a demais acessos não autorizados, como canais de “bate-papo” ou outros
serviços não condizentes com as atividades do CONTRATANTE;
3.5.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar ao menos 03 (três) senhas de acesso ao
Gestor Online conforme a ser estabelecido pela Administração do CONTRATANTE;
3.5.6. Caberá, ainda, à CONTRATADA a prestação de treinamento aos autorizados
pelo CONTRATANTE a utilizar o Gestor Online, sem qualquer tipo de custo
adicional.
3.6. Conexão de Dados à Internet – pacote de serviço de dados (válido para os
acessos de voz e dados e de somente dados) com conexão à internet, associado aos
acessos móveis, com taxa (velocidade) de transmissão de dados nominal de 1 Mbps
(um megabit por segundo) na área de cobertura 3G e franquia mensal de no mínimo
01 (um) Gigabytes (GB) por acesso.
3.6.1. Os pacotes de dados referentes aos aparelhos celulares smartphones, tablets e
modens 3G deverão possuir uma franquia mensal de no mínimo 01 (um) Gigabytes
(GB) de volume de dados; em se extrapolando o consumo de dados em determinado
mês, admitir-se-á a redução da taxa de transmissão de dados (velocidade) única e
exclusivamente para o acesso que excedeu a franquia, entretanto, em hipótese
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alguma será admitida a cobrança de taxas, tarifas ou despesas de qualquer natureza
pelo excedente do tráfego aferido.
3.7. Áudio Conferência – permitir a comunicação e a interação de pessoas que estão
localizadas em regiões diferentes para todos os acessos, inclusive intra-grupo, através
da voz.
CLÁUSULA OITAVA – DA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL SMP
1. O SMP deverá ser fornecido na modalidade local, regional e longa distância
nacional (LDN), incluindo habilitações, assinaturas e tarifas (VC1, VC2, VC3, etc.),
bem como o fornecimento inicial dos equipamentos descritos.
2. As localidades, as quantidades de equipamentos e acessos disponibilizados serão
variáveis durante o período de vigência do contrato, podendo haver simples
alterações de localidade, supressões e/ou acréscimos nas quantidades, conforme as
necessidades do CONTRATANTE, nos termos do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/93.
3. A CONTRATADA homologará as linhas telefônicas sem nenhum custo a título de
aquisição, habilitação ou taxa de serviço para ativação.
4. A habilitação e a portabilidade das linhas, conforme o caso, bem como a entrega
dos aparelhos constantes neste Contrato, deverão ocorrer em até 15 (quinze) dias a
contar da data para início das atividades estabelecidas neste contrato proveniente da
presente contratação.
5. Todos os equipamentos e acessos deverão ser entregues na Sede do
CONTRATANTE, Rodovia Admar Gonzaga, 2125, CEP: 88034-001, Itacorubi,
Florianópolis (SC), independentemente da localidade de destino.
6. A CONTRATADA deverá cumprir e executar os serviços objeto deste Contrato de
acordo com as metas e procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL.
7. Os serviços deverão ser prestados de forma que no encaminhamento das
chamadas o usuário receba sinais audíveis, facilmente identificáveis e com
significados nacionalmente padronizados, nos termos da regulamentação pertinente,
que lhe permita saber o que se passa com a chamada. As chamadas deverão ser
realizadas com boa qualidade de transmissão, em níveis adequados, sem ruídos ou
interferências e com baixa incidência de queda das ligações nos termos da
regulamentação.
8. Para solicitações de reparos, deverão ser respeitados os seguintes parâmetros
mínimos:
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8.1. O número de solicitações de reparo não deverá exceder a 02 (duas) solicitações
por mês para todo o serviço contratado;
8.2. A CONTRATADA deverá dispor de sistemas de supervisão, atuando
preventivamente na detecção de defeitos;
8.3. A CONTRATADA deverá manter de forma ininterrupta (inclusive finais de
semana e feriados) um telefone franqueado, gratuito (tipo 0800), para solicitação de
serviços e/ou reparos.
9. Em caso de extravio, furto ou roubo de quaisquer dos aparelhos, a
CONTRATADA deverá providenciar a disponibilização/entrega de novo aparelho
habilitado, com especificações técnicas mínimas às descritas neste Contrato, no prazo
de até 15 (quinze) dias a contar da solicitação do CONTRATANTE.
9.1. Os custos de substituição correrão por conta do CONTRATANTE, sendo que o
valor do aparelho “substituto” deverá ser, no máximo, igual ao valor que o
CONTRATANTE pagou quando da sua aquisição inicial, conforme estipulado neste
Contrato decorrente deste processo licitatório.
9.2. Não se incluem neste item as substituições decorrentes de defeitos abarcados
pela garantia dos aparelhos.
10. Todos os custos relacionados com materiais, equipamentos, acessórios e mão de
obra, destinados à instalação, ativação, manutenção e prestação dos serviços
propriamente ditos, serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.
11. Todo eventual acesso às instalações do CONTRATANTE por pessoal técnico da
CONTRATADA, ou por seus prepostos, deverá ser previamente requerido e
aprovado pelo CONTRATANTE.
12. Os serviços objetos desta contratação deverão estar disponíveis 24 (vinte e
quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive nos feriados e finais de
semana.
13. A eventual manutenção e/ou paralisação nos serviços, quando absolutamente
necessária, deverá ser programada no CONTRATANTE com antecedência mínima
de 05 (cinco) dias úteis, exceto quando se tratar de emergência. Neste último caso, o
CONTRATANTE deverá ser informado da necessidade emergencial tão logo a
mesma seja identificada.
14. As inoperâncias e/ou indisponibilidades dos serviços, no todo ou em parte, que
não sejam de responsabilidade do CONTRATANTE, ensejarão descontos na fatura
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correspondente aos serviços não prestados, proporcionais ao tempo da sua não
prestação.
15. Em caso de falha e/ou inoperância de qualquer sistema e/ou equipamento que
impacte na prestação dos serviços, a CONTRATADA, assim que constatar o
problema, deverá abrir ocorrência técnica, independente de solicitação do
CONTRATANTE, e dar ciência da execução dos reparos.
16. A CONTRATADA deverá colocar à disposição do CONTRATANTE uma central
de atendimento especializado com número telefônico único, não tarifado (0800), para
registros dos chamados, operando 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por
semana, inclusive nos feriados e finais de semana, a qual deverá manter um sistema
de registro, acompanhamento dos chamados e esclarecimentos de dúvidas,
compreendendo desde o registro até a resolução do fato motivador do chamado e
permitindo, inclusive, o acesso a essas informações pelo CONTRATANTE.
17. Com vistas a atender as solicitações demandadas pelo CONTRATANTE no
menor espaço de tempo possível, a CONTRATADA deverá disponibilizar um
funcionário específico para atender prioritariamente o CONTRATANTE.
18. Na hipótese de prorrogação da vigência do contrato, a CONTRATADA deverá
disponibilizar novos aparelhos cedidos em aluguel, comodato ou venda com
ativação, por outros modelos novos e de primeiro uso, de tecnologia atual, com
especificações técnicas similares ou superiores ao estabelecido neste Contrato, sem
quaisquer custos adicionais para o CONTRATANTE.
19. Caso ao longo da vigência contratual sejam disponibilizados pela
CONTRATADA aparelhos celulares smartphones, modens 3G e/ou tablets que
utilizem tecnologia superior às especificações técnicas constantes neste Contrato,
desde que de comum acordo entre as partes e mantidas as demais condições
contratuais, os aparelhos originalmente fornecidos poderão ser substituídos. Nesse
caso, em havendo prorrogação contratual, o CONTRATANTE não solicitará nova
substituição dos aparelhos.
20. Todas as solicitações referentes à configuração, ativação e desativação dos
recursos dos terminais deverão ser atendidas em até 24 (vinte e quatro) horas após a
solicitação do CONTRATANTE.
21. A CONTRATADA será responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos
serviços contratados e dos chips respectivos, a qual deverá ser realizada durante toda
a vigência do Contrato.
21.1.1. A substituição/manutenção dos chips deverá ser efetuada em no máximo 05
(cinco) dias úteis, contados da comunicação do CONTRATANTE.

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 – Itacorubi - Fone: (48) 3331-2079 – Fax: (48) 3331-2068 – Caixa Postal 125 – CEP 88034-001

www.crea-sc.org.br

-

licitacao@crea-sc.org.br

34

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

21.1.2. No que concerne aos aparelhos/equipamentos fornecidos (aparelhos celulares
smartphones, tablets e modens 3G), a CONTRATADA será responsável pela escolha
de fornecedor que ofereça garantia de assistência técnica mínima de 12 (doze) meses,
sendo que a CONTRATADA ficará responsável pela manutenção/substituição dos
mesmos durante os primeiros 30 (trinta) dias, a contar da entrega dos
aparelhos/equipamentos para o CONTRATANTE.
22. O CONTRATANTE, desde que justificada a necessidade, poderá solicitar a
alteração da numeração de uma ou mais linhas celulares fornecidas, sem que isto
acarrete qualquer ônus ao CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
1. Para a utilização dos acessos objeto deste Contrato, a CONTRATADA deverá
fornecer 95 (noventa e cinco) aparelhos celulares, em sistema de aluguel, comodato
ou venda com ativação, novos e de primeiro uso, de mesma marca e modelo em cada
item, totalmente compatíveis com os serviços por ela prestados, contendo as
seguintes especificações individuais:
1.1. 95 (noventa e cinco) aparelhos celulares, do tipo “smartphone”, para os acessos
de voz e dados, da marca _______________, com as seguintes características:
a) Tecnologia: Banda GSM & EDGE: Quad Band (850 + 900 + 1800 + 1900 MHz);
UMTS (850 / 900 / 1900 / 2100 MHz); 3G e GPRS; Sistema Operacional Android 2.3.
b) Funções de ligação: Viva-voz, identificador de chamadas, conferência, tempo de
ligação, Chamadas Efetuadas/Não Atendidas/Recebidas, Duração da Chamada
c) Tela (display): sensível ao toque (Touch Screen), Resolução da Tela 480 x 800;
Tamanho da Tela 4.27 polegadas; Quantidade de Cores 16M.
d) Velocidade do Processador: 1.2 GHz.
e) Vídeo: Teclado do tipo Qwerty Virtual, Video Player, Gravador de Vídeo,
Transmissão de Vídeo, Vídeo-chamada.
f)

Memória interna de 16 Gb .

g) Conectividades: Bluetooth integrado, Wi-Fi, armazenagem em massa USB, Wi-Fi.
h) Mensagens: SMS, MMS e e-mail, entrada de Texto Pré-editado T9.
i)

Itens inclusos: aparelho, bateria, carregador, cabo USB e fone de ouvido.
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1.2. A CONTRATADA deverá fornecer, também, 95 (noventa e cinco) aparelhos do
tipo “Tablet”, para os acessos de dados internet “tablet”, da marca ________________,
em sistema de aluguel, comodato ou venda com ativação, novos e de primeiro uso,
de mesma marca e modelo, totalmente compatíveis com os serviços por ela
prestados, contendo as seguintes especificações individuais:
a) Tecnologia: Quad band GSM (850 + 900 + 1800 + 1900 MHz); HSPA+ (850 / 900
/1900 / 2100 MHz); GPRS / EDGE / 3G; Sistema Operacional Android 4.0.
b) Tela (display): sensível ao toque (touch screen), com tamanho de 10.1 polegadas,
com resolução de 1280 x 800.
c) Câmera principal de 3.2 mega pixel, com foco automático, aproximação (zoom)
de 3x. Câmera secundária de 2.0 mega pixel.
d) Memória: interna de 16 Gb.
e) Conectividades: Bluetooth, WAP, USB, WiFi (801.11 a/b/g/n), GPS, AGPS,
aplicação PC Sync, armazenagem em massa USB.
f)

Itens inclusos: aparelho, bateria, carregador, cabo USB e fones de ouvido.

1.3. A CONTRATADA deverá fornecer, ainda, 05 (cinco) equipamentos de
comunicação de dados 3G (modem), para os acessos de dados internet modem 3G,
compatíveis com sistemas MAC e Windows, em sistema de aluguel, comodato ou
venda com ativação, novos e de primeiro uso, de mesma marca e modelo, totalmente
compatíveis com os serviços por ela prestados.
1.4. Todos os equipamentos (aparelhos celular, tablets e modens 3G) deverão ser
disponibilizados pela CONTRATADA em um dos seguintes regimes: comodato,
aluguel ou venda com ativação; desde que, independente do regime contratado,
todos os equipamentos permaneçam de propriedade do CREA-SC ao final do
Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1.
Além das obrigações decorrentes da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 9.472/97, do
contrato de concessão firmado com a ANATEL e demais disposições regulamentares
pertinentes aos serviços a serem prestados, serão obrigações da CONTRATADA:
1.1. Manter em funcionamento contínuo todos os acessos móveis pessoais. O
bloqueio, desbloqueio e programações eventuais de linhas homologadas só poderão
se executados por ordem formalizada do CONTRATANTE.
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1.2. 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 do CONTRATANTE, observando
sempre os critérios de qualidade dos serviços a serem prestados.
1.3. Manter serviço antifraude, 24 horas por dia, 07 dias na semana, com detecção
de clonagem, bem como adotar as medidas cabíveis, imediatamente após a
ocorrência.
1.4. A operadora deverá disponibilizar ao CONTRATANTE, quando da entrega dos
chips de acesso e aparelhos, 05% (cinco por cento) da quantidade total de cada
equipamento (chips, aparelhos celulares smartphones, tablets e modens 3G), a título
de reserva técnica, para eventuais substituições em casos de defeitos. Para tal
situação, o CONTRATANTE não deverá incorrer em qualquer tipo de ônus ou
despesas adicionais, sendo que o CONTRATANTE ficará responsável pela guarda
dos referidos equipamentos.
1.5. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento
do objeto contratado, devendo estar inclusas no preço proposto todas as despesas
com materiais, equipamentos, insumos, mão-de-obra, fretes, seguros, impostos,
taxas, tarifas, encargos e demais despesas necessárias à perfeita execução dos
serviços.
1.6. Responder pelos danos causados diretamente ao CREA-SC ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços. A fiscalização ou
o acompanhamento pelo CREA-SC não excluirá ou reduzirá essa responsabilidade.
1.7. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem
devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os
mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE.
1.8. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto contratado,
não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade
por problemas na prestação do serviço.
1.9. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo
a obter uma operação correta e eficaz.
1.10. Indicar seu representante junto ao CONTRATANTE, que durante o período de
vigência do contrato será a pessoa a quem a Administração recorrerá sempre que for
necessário, inclusive para requerer esclarecimentos e exigir solução para problemas
que porventura surgirem durante a execução do contrato.
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1.11. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, e atender de imediato às
solicitações do CONTRATANTE, corrigindo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas corridas, após notificação, qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos
serviços contratados;
1.12. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade na correta
fruição dos serviços, prestando os esclarecimentos julgados necessários.
1.13. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, a realização de manutenções
programadas que possam afetar a prestação dos serviços com antecedência mínima
de 72 (setenta e duas) horas.
1.14. Prestar o serviço de forma a garantir sigilo e inviolabilidade das conversações
realizadas através desta contratação, respeitando as hipóteses e condições
constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
1.15. Fica vedada à CONTRATADA fazer uso das informações prestadas pelo
CONTRATANTE que não seja em absoluto cumprimento ao contrato em questão.
1.16. Fornecer mensalmente, ou quando solicitado, o demonstrativo de utilização dos
serviços, por acesso, objeto deste Contrato.
1.17. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal,
estadual ou municipal, bem, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as
obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL.
1.18. Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em serviço,
bem como zelar pela integridade da comunicação.
1.19. A CONTRATADA deverá manter os números das linhas, através da
portabilidade numérica conforme as resoluções da Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL.
1.20. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em
observância às recomendações aceitas pela técnica, normas e legislação;
1.21. Repassar durante o período de vigência do contrato, mediante solicitação
expressa do CONTRATANTE, todos os preços e vantagens ofertadas ao mercado
para clientes com o mesmo perfil de tráfego e serviço, objetivando garantir ao
conselho a prática de preços e condições condizentes com o mercado;
1.22. Na hipótese de subcontratar parcialmente o fornecimento do objeto, zelar pela
observância de todas as obrigações firmadas com o CONTRATANTE;
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1.23. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
Licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados para
esse fim, na forma prevista na Lei Nº 8.666/93, procedendo ao atesto das respectivas
faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias.
2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas
obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato.
3. Efetuar o pagamento dos serviços prestados nas condições estabelecidas neste
Contrato.
4. Solicitar à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento
dos serviços.
5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as
respectivas especificações.
6. Comunicar à CONTRATADA as ocorrências para que efetue medidas corretivas.
7. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à realização do
objeto deste contrato.
8. Informar a CONTRATADA os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento
dos serviços.
9. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA,
inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos
fortuito e de força maior, justificados e aceitos pelo CONTRATANTE, não deverão
ser interrompidos.
10. Verificar regularmente os preços praticados pela CONTRATADA, de forma a
obter um histórico para fins de avaliação quanto à oportunidade e à conveniência da
manutenção do contrato existente, e assegurar-se de que os preços contratados estão
compatíveis com os praticados no mercado, de modo a garantir que aqueles
continuem a ser os mais vantajosos para o CONTRATANTE.
11. Verificar, durante toda a execução do Contrato, a manutenção, pela
CONTRATADA, de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
Licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
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CLÁUSULA DÉCIMA
FISCALIZAÇÃO

SEGUNDA

– DO ACOMPANHAMENTO E

DA

1. Durante o período de vigência, a relação contratual será acompanhada e
fiscalizada, nos termos do disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, pelo Gerente do
Departamento de Administração do CONTRATANTE designado através de Portaria
da Presidência do CREA/SC, ou por preposto por este expressamente indicado, ao
qual caberá fiscalizar o objeto do contrato.
2. À CONTRATADA cabe o gerenciamento da mão de obra, e, ao CONTRATANTE,
o acompanhamento e a avaliação dos resultados esperados pelos serviços
executados.
3. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto aceito
pela Administração do CONTRATANTE para representá-la administrativamente,
sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que
deverá constar o nome completo, nº CPF e do documento de identidade, além dos
dados relacionados à sua qualificação profissional.
4. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pelo Departamento de
Administração do CONTRATANTE, deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora,
tão logo seja firmado o contrato, para assinar, com o servidor designado para esse
fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado a registrar as principais
ocorrências durante a execução do Contrato, bem como para tratar dos demais
assuntos pertinentes à execução do Contrato, relativos à sua competência.
5. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas com as
obrigações assumidas pela CONTRATADA bem como prestar esclarecimentos
quanto às faturas dos serviços prestados.
6. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse
fim.
7. A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as
orientações do Departamento de Administração do CONTRATANTE.
8. O CONTRATANTE monitorará constantemente o nível de qualidade dos serviços
para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções
quando verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do serviço à
qualidade exigida.
9. Nenhuma modificação poderá ser feita durante a prestação dos serviços e nas
especificações sem autorização expressa da Fiscalização.
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10. O fiscal do contrato fará o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o
disposto nos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 67 da Lei n.º 8.666, de 1993.
11. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas previstas no
Contrato e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme
disposto nos Artigos 77 e 87 da Lei n.º 8.666, de 1993.
12. A Administração poderá conceder um prazo para que a empresa
CONTRATADA regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de
habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé, ou a
incapacidade da empresa de corrigir a situação.]
13. O CONTRATANTE monitorará constantemente o nível de qualidade dos
serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar
sanções quando verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do
serviço à qualidade exigida.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PREÇO

ITEM

1. Para o fornecimento previsto na Cláusula Primeira, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA os seguintes valores:
PREÇO
UNITÁRIO R$

SERVIÇO

1

VC1 - móvel x fixo (minutos)

2

VC1 - móvel x móvel mesma operadora (minutos)

3

VC1 - móvel x móvel outra operadora (minutos)

4

VC2 - móvel x fixo (minutos)

5

VC2 - móvel x móvel mesma operadora (minutos)

6

VC2 - móvel x móvel outra operadora (minutos)

7

VC3 - móvel x fixo (minutos)

8

VC3 - móvel x móvel mesma operadora (minutos)

9

VC3 - móvel x móvel outra operadora (minutos)

10 Acesso à Caixa Postal (minutos)
11 Mensagens SMS (unidade)
12 Mensagens MMS (unidade)
13 Assinatura - Celular - voz e dados (unidade)
14 Assinatura - Internet tablet (unidade)
15 Assinatura - Internet modem 3G (unidade)
16 Assinatura Gestor Online por acesso (unidade)
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17 Equipamento - Celular do tipo Smartphone (unidade)
18 Equipamento – Tablet (unidade)
19 Equipamento - Modem (unidade)
20 Assinatura Tarifa Zero - entre acessos de mesmo CNPJ (unidade)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
1. A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, ao Departamento de
Administração do CONTRATANTE, Nota Fiscal/Fatura dos serviços prestados para
fins de liquidação e pagamento. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser apresentada pelo
menos 05 (cinco) dias antes do seu vencimento.
2. A Nota Fiscal/Fatura terá que ser emitida com o número de inscrição do CNPJ da
matriz ou da filial do Estado de Santa Catarina da CONTRATADA.
3. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do
contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
4. No caso de as notas/faturas serem emitidas e entregues ao CREA-SC em data
posterior à indicada no Item 10.1, será imputado à operadora o pagamento dos
eventuais encargos moratórios decorrentes.
5. O pagamento poderá ser realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta
corrente da CONTRATADA, ou por meio de fatura com utilização do código de
barras, de acordo com a data de vencimento constante da mesma.
6. A nota/fatura deverá ser apresentada pela CONTRATADA, mensalmente, em
mídia impressa e digital, sendo essa última em formato compatível com aplicativo de
informática Excel, discriminada individualmente por número de acesso, e ainda:
6.1. As faturas telefônicas somente poderão conter os serviços descritos na planilha
de preços constante no Anexo II do Termo de Referência respectivo, não sendo
admitidos outros tipos de serviços ou de cobranças, a exemplo de: auxílio à lista,
doações, provedores de informações, demais serviços cobrados por terceiros, etc.;
6.2. As faturas telefônicas devem conter, no mínimo, as seguintes informações:
a)
Nome do CONTRATANTE;
b)
Número da linha/acesso;
c)
Todas as ligações cobradas, contendo: data, hora, minuto de início, duração,
tipo de tarifação, valor, valor dos impostos e encargos incidentes;
d)
Total cobrado do contratante.
7. As inoperâncias e/ou indisponibilidades dos serviços, no todo ou em parte, que
não sejam de responsabilidade do CONTRATANTE, acarretarão em descontos na
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fatura correspondente aos serviços não prestados, proporcionais ao tempo da sua
não prestação.
8. Eventuais manutenções preventivas e/ou corretivas ou ajustes nos equipamentos
que possam vir a causar inoperâncias e/ou indisponibilidades nos serviços, desde
que previamente acordadas entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, não
acarretarão em descontos na fatura.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º
8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das
devidas justificativas.
2. Considerando a Lei nº 9.472, de 1997, e a Resolução nº 477, de 2007, e, conforme
artigos 72 e 78, inciso VI da Lei 8.666, de 1993, fica autorizada, a critério da
CONTRATADA, a subcontratação de outras operadoras para o encaminhamento das
chamadas de longa distância (VC2 e VC3).
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO REAJUSTE
1. Os valores dos serviços definidos neste Contrato permanecerão fixos, em tese,
durante os 12 (doze) primeiros meses de Contrato, podendo ser reajustados na forma
e data-base e de acordo com o índice estabelecidos/homologados pela ANATEL,
observando-se sempre o intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases
dos reajustes concedidos.
2. Admitir-se-ão reajustes com periodicidade inferior a 12 (doze) meses, desde que
determinado pelo órgão regulador (ANATEL), de acordo com o § 5º, do art. 28 da Lei
nº 9.069, de 29 de junho de 1995 ou conforme o art. 65 da Lei nº 8.666/93.
3. De maneira análoga, na hipótese da ANATEL determinar a redução de
preços/tarifas, a CONTRATADA deverá repassar ao CONTRATANTE, a partir da
mesma data-base, as tarifas/preços reduzidos.
4. Os reajustes de preços/tarifas devem ser comunicados ao CONTRATANTE, por
meio de documento oficial expedido pela CONTRATADA.
5. Nas hipóteses acima, o CONTRATANTE passará a pagar os novos valores a partir
da data de sua vigência, independente da assinatura de instrumentos de ratificação,
apostilamento ou aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO
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1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
2. A rescisão deste Contrato poderá ser:
2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei, notificando-se a
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
2.4. Por não haver interesse da CONTRATADA ou do CONTRATANTE.
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita
e fundamentada da autoridade competente.
4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do Contrato
até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
6. Quando da rescisão do Contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa,
sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de
5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da
possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências
acauteladoras.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA
VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA
1. O presente Contrato fundamenta-se:
1.1. Nas normas do Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, do Decreto nº 3.784, de
06 de abril de 2001, do Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997, da Lei n° 10.520, de
17 de julho de 2002, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Instrução
Normativa/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008, e alterações posteriores;
1.2. Nos preceitos de direito público;
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1.3. Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições
do Direito Privado.
2. O presente Contrato vincula-se aos termos:
2.1. Do Edital do Pregão Presencial nº 001/2013, e de todos os seus Anexos, em
especial do Termo de Referência respectivo;
2.2. Da proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS RETENÇÕES NA FONTE DE TRIBUTOS E
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos,
no que couber, às retenções na fonte nos seguintes termos:
1.1. Do imposto sobre a renda - IRPJ, da contribuição social sobre o lucro líquido CSLL, da contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para o
PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004 (Anexo I) e
alterações, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/1996 e alterações;
1.2. Do INSS, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução
Normativa RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações, conforme determina a Lei nº
8.212, de 24/07/1991 e alterações;
1.3. Do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei
complementar nº 116, de 31/07/2003 e alterações, c/c a norma regulamentadora
municipal aplicável.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS SANÇÕES
1. A inexecução parcial ou total do objeto do Contrato e a prática dos atos indicados
nesta cláusula, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da
CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível
a aplicação das sanções previstas na Lei n.º 10.520/2002, no Decreto n.º 5.450/2005,
na Lei n.º 8.666/1993 e no Contrato, observando o contraditório e a ampla defesa,
conforme listado a seguir:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração (CREA-SC);
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
2. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito participar em
licitação e impedimento de contratar com a Administração (CREA-SC) e de
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declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente à de multa e obedecerão ao
disposto na legislação de regência no que concerne às hipóteses de aplicação,
quantum e conseqüências.
3. A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das
obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da
CONTRATADA.
4. A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que
possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do CONTRATANTE,
a critério da FISCALIZAÇÃO, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
5. O CONTRATANTE observará a boa-fé da CONTRATADA e as circunstâncias
atenuantes e agravantes em que a infração foi praticada. Assim, a Administração
poderá deixar de aplicar a penalidade ou mesmo substituí-la por sanção mais
branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo fixado pela
FISCALIZAÇÃO e não tenha causado prejuízo ao CONTRATANTE ou a terceiros.
6. Na ocorrência de atraso injustificado para início da execução dos serviços,
inexecução parcial ou total do contrato, as multas a serem aplicadas observarão os
seguintes parâmetros:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato em caso de
atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o
décimo-quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso,
poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor global do Contrato, em caso de atraso na
execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea “a” acima, ou de
inexecução parcial da obrigação assumida;
c) 30% (trinta por cento) sobre o valor global do Contrato no caso de inexecução total
da obrigação assumida.
6.1. Será configurada a inexecução parcial do objeto quando houver paralisação da
prestação dos serviços de forma injustificada por mais de 10 (dez) dias corridos.
6.2. Será configurada a inexecução total do objeto, quando:
a) Houver atraso injustificado, do início dos serviços, por mais de 07 (sete) dias
corridos após o prazo constante da Cláusula Quinta deste Contrato.
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b) Todos os serviços executados não forem aceitos pela fiscalização por não
atenderem às especificações deste documento, durante 30 (trinta) dias consecutivos
de prestação dos serviços.
6.3. Além das multas previstas no “item 6” desta Cláusula, pelo descumprimento das
obrigações contratuais o CREA-SC aplicará multas conforme a graduação
estabelecida nas tabelas seguintes:
Tabela 1
GRAU
CORRESPONDÊNCIA
1
R$ 100,00
2
R$ 300,00
3
R$ 500,00
4
R$ 700,00
5
R$ 1.000,00
6
R$ 1.500,00

ITEM
01
02

03

04
05
06
07
08
09
10

11
12

Tabela 2
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
Interrupção na prestação dos serviços, sem comunicação
prévia à Contratante.
Atraso na ativação dos serviços, até o limite de 05 (cinco)
dias de atraso.
Tentativas de originar chamadas que não resultem em
comunicação com o número chamado, por motivo de
congestionamento na rede, superior a 4% (quatro por
cento) por evento.
Tentativas de originar chamadas que resultem em
comunicação com o número chamado inferior a 70 %
(setenta por cento) dos casos, por evento.
Cobrança por serviços não prestados
Cobrança fora do prazo estabelecido
Cobrança de valores em desacordo com o contrato
Não atendimento do telefone de contato, fornecido pela
Contratada, para efetuar os registros das ocorrências.
Atraso na prestação de informações e esclarecimentos
solicitados pela Contratante, até o limite de 24 (vinte e
quatro) horas de atraso.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano
físico, lesão corporal ou consequências letais, por
ocorrência;
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e
por unidade de atendimento;
Manter empregado sem qualificação para executar os
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13
14

15

serviços contratados, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
Cumprir
determinação
formal
ou
instrução
complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não
previstos nesta tabela de multas, por item e por
ocorrência;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não
previstos nesta Tabela de multas, após reincidência
formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item
e por ocorrência.

02
01

02

6.4. Também será considerada inexecução parcial do Contrato caso
CONTRATADA se enquadre em pelo menos 01 (uma) das situações abaixo:

Situação
1
2
3
4
5
6

a

Tabela 3
Grau da infração Quantidade de Infrações
1
7 ou mais
2
6 ou mais
3
5 ou mais
4
4 ou mais
5
3 ou mais
6
2 ou mais

6.5. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à
CONTRATADA:
6.5.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da
multa, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de
15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.
6.5.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em
dívida ativa.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO
1. Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Foro
da Justiça Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina – Subseção Judiciária de
Florianópolis.

E, para firmeza, como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, depois de
lido e achado conforme, é firmado o presente Contrato pelas partes e pelas
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testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, dele sendo extraídas as cópias necessárias
para a sua publicação e execução.
Florianópolis, ... de .......... de 2013.

Eng. Civ. Seg. Trab. CARLOS
ALBERTO KITA XAVIER
Presidente do CREA/SC

CONTRATADA

Testemunhas:

________________________
CPF n°

________________________
CPF nº
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE OUTROS CARTÓRIOS
DISTRIBUIDORES

Ref. Pregão Presencial n º 001/2013
Licitante:______________________________________
CNPJ n.º:________________
Tel. n.º:_____________________; Fax n.º:________________________
Endereço:_____________________________________________________

A empresa ____________________________________ declara, sob as penas da lei, que
na Comarca da sua sede/domicílio não existem outros Cartórios Distribuidores de
Falência, Concordata e Recuperação Judicial, além daquele emissor da Certidão
Negativa apresentada neste certame licitatório.

_________________, de ______________ de 2013.

____________________________________________
(nome/representante legal)

OBS.: A Declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa Licitante
e assinada pelo representante legal.
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ANEXO VIII
TERMO DE REFERÊNCIA
1.

OBJETIVO E BASE LEGAL

1.1. O presente Termo de Referência segue as orientações estabelecidas no inciso II
do artigo 8° e no inciso II do artigo 21, ambos do Decreto n° 3.555/2000, e tem por
objetivo a contratação de solução de comunicação, pelo menor preço global, baseada
em empresa especializada na prestação de Serviço Móvel Pessoal – SMP (Telefonia
Celular Móvel).
1.2. O objeto da contratação é a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), póspago, com fornecimento de voz e dados e de somente dados, e de equipamentos
(aparelhos celulares smartphones, tablets e modens 3G), novos e de primeiro uso, em
sistema de aluguel, comodato ou venda com ativação, a serem executados de forma
contínua, visando a atender às necessidades do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado de Santa Catarina (CREA-SC).
1.3. A fornecedora do SMP deverá disponibilizar ao CREA-SC sistema de
acompanhamento de consumo (consulta de resumos de minutos e detalhamento de
faturas de cada acesso) por meio da internet.
1.4. A definição dos quantitativos e especificações da presente contratação consta
no Anexo II deste Termo.
1.5. Os quantitativos dos acessos de voz, em função dos códigos de área DDD,
constam no Anexo III deste Termo.
2.

JUSTIFICATIVA

2.1. O serviço de SMP é essencial ao bom e pleno desempenho das atividades
finalísticas do CREA-SC, uma vez que complementa seu sistema de
telecomunicações, por meio da transferência de voz e de dados, nas unidades do
Conselho.
2.2. Optou-se pela disponibilização dos aparelhos smartphones e tablets pela
empresa prestadora do SMP, em sistema de comodato, aluguel ou venda com
ativação, devido à vantajosidade econômica obtida se considerada a renovação
periódica do parque tecnológico do CREA-SC com a contratação.
2.3. A presente contratação visa atender, também, à necessidade de
operacionalização de alguns sistemas de tecnologia da informação desenvolvidos
pelo CREA-SC.
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3.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

3.1. PREÇO GLOBAL MÁXIMO: R$ 260.668,20 (duzentos e sessenta mil seiscentos
e sessenta e oito reais e vinte centavos).
3.2. A presente contratação será efetuada através de licitação, na modalidade
pregão presencial, do tipo menor preço global.
4.

DEFINIÇÕES

a)
Serviço Móvel Pessoal – SMP: é o serviço de telecomunicações móvel terrestre
de interesse coletivo que possibilita a comunicação entre estações móveis e de
estações móveis para outras estações. O SMP é caracterizado por possibilitar a
comunicação entre estações de uma mesma área de registro do SMP ou acesso a
redes de telecomunicações de interesse coletivo.
b)
Comunicação Móvel-Fixo: valor devido pelo usuário, por unidade de tempo
(minutos), pela realização de chamada destinada a código de acesso não integrante
do SMP.
c)
Comunicação Móvel-Móvel: valor devido pelo usuário, por unidade de tempo
(minutos), pela realização de comunicação destinada a usuário do SMP.
d)
VC1: Ligações destinadas a aparelhos móveis ou fixos que se encontrem
dentro da Área de registro de origem da chamada.
e)
VC2: Ligações destinadas a aparelhos fixos ou móveis localizados em regiões
em que difere o segundo dígito do código original de operação.
f)
VC3: Ligações destinadas a aparelhos fixos ou móveis localizados em regiões
em que difere o primeiro dígito do código original de operação.
g)
Perfil de Tráfego: assim entendido o quantitativo médio mensal estimado de
ligações telefônicas a serem efetuadas, em função das localidades de destino de
maior ocorrência.
h)
Plano de Serviço: documento que descreve as condições de prestação do
serviço quanto ao seu acesso, manutenção do direito de uso, utilização de serviços
eventuais e suplementares a eles inerentes, as tarifas ou preços associados, seus
valores e as regras e critérios de aplicação;
i)
Acesso à Internet “GPRS”: sistema que disponibiliza ao usuário o acesso à
internet, através de um acesso de telefonia móvel;
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j)
Acesso à Internet “3G”: sistema que disponibiliza ao usuário o acesso à
internet em alta velocidade, através de um acesso de telefonia móvel.
k)
Usuário: pessoa que se utiliza do serviço móvel pessoal independentemente
de assinatura ou inscrição junto à prestadora do serviço.
l)
Intra-rede: ligação efetuada que possui como destino acesso integrante da rede
da própria operadora contratada;
m)
Extra-rede: ligação efetuada que possui como destino acesso integrante da
rede de outras operadoras autorizadas.
n)
Intra-grupo: ligação efetuada que possui como destino os acessos do mesmo
CNPJ;
o)

SMS: Serviço de curta mensagem (Short Messenger Service).

p)

MMS: Sistema de Mensagens Multimídia (Multimedia Message System).

5.

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO OBJETO

5.1. Os Serviços de Telecomunicações Móvel Pessoal e Comunicação de Dados
Móvel Pessoal deverão ser de característica pós-pago, com tecnologia digital que
permita fazer e receber ligações, conexão à internet tipo 3G ou superior, em todo
território nacional.
5.2. A empresa deverá ter cobertura de voz e dados, preferencialmente do tipo 3G,
nos municípios onde o CREA-SC possuir instaladas Inspetorias e Escritórios,
conforme especificado no Anexo I do presente Termo de Referência.
5.3. A comprovação de atendimento da cobertura de voz e dados solicitada dar-seá por declaração da licitante que atende aos requisitos de cobertura, sendo
considerada penalidade o não cumprimento dos requisitos.
5.4. Para os acessos de voz e dados (aparelhos celulares smartphones), os serviços
individuais de cada acesso móvel contratado deverão atender, no mínimo, às
seguintes funcionalidades especificadas:
5.4.1. Plano básico de serviços – pacote de serviços básicos que possibilite
comunicações telefônicas a partir do acesso móvel, facilidade de envio e/ou
recebimento de mensagens de texto (SMS) ou multimídia (MMS) para qualquer outra
operadora do SMP, reencaminhamento de chamadas para correio de voz quando não
atendido, fora de serviço ou desligado e recebimento de chamadas a cobrar, cobradas
dentro dos serviços compartilhados;
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5.4.2. Chamadas intra-grupo – pacote de serviços de comunicações telefônicas para
ligações efetuadas e recebidas entre TODOS os acessos móveis objeto desta licitação,
sem limites de minutos, desde que todos estejam dentro do Estado de Santa Catarina;
5.4.3. Envio de mensagens SMS e MMS – o plano deverá permitir o envio e o
recebimento de mensagens do tipo SMS e MMS, sendo que o recebimento das
mensagens deverá ocorrer sem custos ao CREA-SC;
5.4.4. Acesso à Caixa Postal – pacote de chamadas realizadas a acesso automático de
numeração própria sem limite de minutos com o intuito de verificar mensagens de
voz encaminhadas ao correio de voz associado ao número SMP, independente da
Área de Registro ou de Tarifação, dentro da mesma operadora;
5.4.5. Sistema de Gestão de Acessos (Gestor Online) – serviço de controle
individualizado de uso e consumo dos serviços de telecomunicações contratados,
resumidos e detalhados, devendo possuir as seguintes características mínimas:
5.4.5.1. Ter interface de gerenciamento web;
5.4.5.2. Possibilitar a determinação de limites mensais máximos de gastos para cada
acesso, bem como demais parâmetros;
5.4.5.3. Permitir limitações por minutos/unidades ou por valores;
5.4.5.4. Permitir bloqueios a cada acesso para o recebimento de ligações a cobrar e
para a realização de chamadas 102, 0300, 0500, 0900, 0800 DLC, DDC, DDD, DDI, etc.,
bem como a demais acessos não autorizados, como canais de “bate-papo” ou outros
serviços não condizentes com as atividades do CREA-SC;
5.4.5.5. A operadora contratada deverá disponibilizar ao menos 03 (três) senhas de
acesso ao Gestor Online conforme a ser estabelecido pela Administração do CREASC;
5.4.5.6. Caberá, ainda, à Contratada a prestação de treinamento aos autorizados pelo
CREA-SC a utilizar o Gestor Online, sem qualquer tipo de custo adicional.
5.4.6. Conexão de Dados à Internet – pacote de serviço de dados (válido para os
acessos de voz e dados e de somente dados) com conexão à internet, associado aos
acessos móveis, com taxa (velocidade) de transmissão de dados nominal de 1 Mbps
(um megabit por segundo) na área de cobertura 3G e franquia mensal de no mínimo
01 (um) Gigabytes (GB) por acesso.
5.4.6.1. Os pacotes de dados contratados estão estabelecidos no Anexo II deste
Termo com suas respectivas Franquias mensais de volumes de dados; em se
extrapolando o consumo de dados em determinado mês, admitir-se-á a redução da
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taxa de transmissão de dados (velocidade) única e exclusivamente para o acesso que
excedeu a franquia, entretanto, em hipótese alguma será admitida a cobrança de
taxas, tarifas ou despesas de qualquer natureza pelo excedente do tráfego aferido.
5.4.7. Áudio Conferência – permitir a comunicação e a interação de pessoas que
estão localizadas em regiões diferentes para todos os acessos, inclusive intra-grupo,
através da voz.
6.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. O SMP deverá ser fornecido na modalidade local, regional e longa distância
nacional (LDN), incluindo habilitações, assinaturas e tarifas (VC1, VC2, VC3, etc.),
bem como o fornecimento inicial dos equipamentos descritos.
6.2. As localidades, as quantidades de equipamentos e acessos disponibilizados
serão variáveis durante o período de vigência do contrato, podendo haver simples
alterações de localidade, supressões e/ou acréscimos nas quantidades, conforme as
necessidades do CREA-SC, nos termos do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/93.
6.3. A Contratada homologará as linhas telefônicas sem nenhum custo a título de
aquisição, habilitação ou taxa de serviço para ativação.
6.4. A habilitação e a portabilidade das linhas, conforme o caso, bem como a
entrega dos aparelhos constantes neste Termo, deverão ocorrer em até 15 (quinze)
dias a contar da data para início das atividades estabelecida pelo contrato
proveniente da presente contratação.
6.5. Todos os equipamentos e acessos deverão ser entregues na Sede do CREA-SC,
Rodovia Admar Gonzaga, 2125, CEP: 88034-001, Itacorubi, Florianópolis (SC),
independentemente da localidade de destino.
6.6. A Contratada deverá cumprir e executar os serviços objeto deste Termo de
acordo com as metas e procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL.
6.7. Os serviços deverão ser prestados de forma que no encaminhamento das
chamadas o usuário receba sinais audíveis, facilmente identificáveis e com
significados nacionalmente padronizados, nos termos da regulamentação pertinente,
que lhe permita saber o que se passa com a chamada. As chamadas deverão ser
realizadas com boa qualidade de transmissão, em níveis adequados, sem ruídos ou
interferências e com baixa incidência de queda das ligações nos termos da
regulamentação.
6.8. Para solicitações de reparos, deverão ser respeitados os seguintes parâmetros
mínimos:
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6.8.1. O número de solicitações de reparo não deverá exceder a 02 (duas) solicitações
por mês para todo o serviço contratado;
6.8.2. A Contratada deverá dispor de
preventivamente na detecção de defeitos;

sistemas

de

supervisão,

atuando

6.8.3. A Contratada deverá manter de forma ininterrupta (inclusive finais de semana
e feriados) um telefone franqueado, gratuito (tipo 0800), para solicitação de serviços
e/ou reparos.
6.9. Em caso de extravio, furto ou roubo de quaisquer dos aparelhos, a Contratada
deverá providenciar a disponibilização/entrega de novo aparelho habilitado, com
especificações técnicas mínimas às descritas neste Termo, no prazo de até 15 (quinze)
dias a contar da solicitação do CREA-SC.
6.9.1. Os custos de substituição correrão por conta do CREA-SC, sendo que o valor
do aparelho “substituto” deverá ser, no máximo, igual ao valor que o CREA-SC
pagou quando da sua aquisição inicial, conforme estipulado no contrato decorrente
deste processo licitatório
6.9.2. Não se incluem neste item as substituições decorrentes de defeitos abarcados
pela garantia dos aparelhos.
6.10. Todos os custos relacionados com materiais, equipamentos, acessórios e mão
de obra, destinados à instalação, ativação, manutenção e prestação dos serviços
propriamente ditos, serão suportados exclusivamente pela Contratada.
6.11. Os valores unitários propostos pela concorrente e levados em consideração
para efeito de julgamento, são de sua exclusiva e total responsabilidade, não lhe
cabendo, nesse caso, o direito a pleitear qualquer tipo de alteração.
6.12. Todo eventual acesso às instalações do CREA-SC por pessoal técnico da
Contratada, ou por seus prepostos, deverá ser previamente requerido e aprovado
pelo CREA-SC.
6.13. Os serviços objetos desta contratação deverão estar disponíveis 24 (vinte e
quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive nos feriados e finais de
semana.
6.14. A eventual manutenção e/ou paralisação nos serviços, quando absolutamente
necessária, deverá ser programada no CREA-SC com antecedência mínima de 05
(cinco) dias úteis, exceto quando se tratar de emergência. Neste último caso, o CREASC deverá ser informado da necessidade emergencial tão logo a mesma seja
identificada.
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6.15. As inoperâncias e/ou indisponibilidades dos serviços, no todo ou em parte,
que não sejam de responsabilidade do CREA-SC, ensejarão descontos na fatura
correspondente aos serviços não prestados, proporcionais ao tempo da sua não
prestação.
6.16. Em caso de falha e/ou inoperância de qualquer sistema e/ou equipamento
que impacte na prestação dos serviços, a Contratada, assim que constatar o
problema, deverá abrir ocorrência técnica, independente de solicitação do CREA-SC,
e dar ciência da execução dos reparos.
6.17. A Contratada deverá colocar à disposição do CREA-SC uma central de
atendimento especializado com número telefônico único, não tarifado (0800), para
registros dos chamados, operando 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por
semana, inclusive nos feriados e finais de semana, a qual deverá manter um sistema
de registro, acompanhamento dos chamados e esclarecimentos de dúvidas,
compreendendo desde o registro até a resolução do fato motivador do chamado e
permitindo, inclusive, o acesso a essas informações pelo CREA-SC.
6.18. Com vistas a atender as solicitações demandadas pelo CREA-SC no menor
espaço de tempo possível, a contratada deverá disponibilizar um funcionário
específico para atender prioritariamente o conselho.
6.19. Para fins de dimensionamento e formação do preço total estimado, a
concorrente deverá considerar os serviços, quantidades e respectivos valores
unitários e totais descritos no Anexo II do Termo.
6.20. Os perfis mensais estimados de consumo indicados neste Termo foram
estabelecidos conforme análise do consumo do CREA-SC e servirão, tão somente, de
subsídio às licitantes para formulação de suas propostas, e ao Pregoeiro para análise
e aferição da proposta mais vantajosa ao Conselho, não se constituindo, portanto, em
qualquer compromisso futuro para o CREA-SC.
6.21. Na hipótese de prorrogação da vigência do contrato, a Contratada deverá
disponibilizar novos aparelhos cedidos em aluguel, comodato ou venda com
ativação, por outros modelos novos e de primeiro uso, de tecnologia atual, com
especificações técnicas similares ou superiores ao estabelecido neste Termo, sem
quaisquer custos adicionais para o CREA-SC.
6.22. Caso ao longo da vigência contratual sejam disponibilizados pela Contratada
aparelhos celulares, modens 3G e/ou tablets que utilizem tecnologia superior às
especificações técnicas constantes neste Termo, desde que de comum acordo entre as
partes e mantidas as demais condições contratuais, os aparelhos originalmente
fornecidos poderão ser substituídos. Nesse caso, em havendo prorrogação contratual,
o CREA-SC não solicitará nova substituição dos aparelhos.
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6.23. Todas as solicitações referentes à configuração, ativação e desativação dos
recursos dos terminais deverão ser atendidas em até 24 (vinte e quatro) horas após a
solicitação do CREA-SC.
6.24. A Contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos
serviços contratados e dos chips respectivos, a qual deverá ser realizada durante toda
a vigência do Contrato.
6.24.1. A substituição/manutenção dos chips deverá ser efetuada em no máximo 05
(cinco) dias úteis, contados da comunicação do CREA-SC.
6.24.2. No que concerne aos aparelhos/equipamentos fornecidos (aparelhos celulares
smartphones, tablets e modens 3G), a Contratada será responsável pela escolha de
fornecedor que ofereça garantia de assistência técnica mínima de 12 (doze) meses,
sendo que a Contratada ficará responsável pela manutenção/substituição dos
mesmos durante os primeiros 30 (trinta) dias, a contar da entrega dos
aparelhos/equipamentos para o CREA-SC.
6.25. O CREA-SC, desde que justificada a necessidade, poderá solicitar a alteração
da numeração de uma ou mais linhas celulares fornecidas, sem que isto acarrete
qualquer ônus ao Conselho.
7.

ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

7.1. Para a utilização dos acessos objeto deste Termo de Referência, a contratada
deverá fornecer 95 (noventa e cinco) aparelhos celulares, em sistema de aluguel,
comodato ou venda com ativação, novos e de primeiro uso, de mesma marca e
modelo em cada item, totalmente compatíveis com os serviços por ela prestados,
contendo as seguintes especificações mínimas individuais:
7.1.1. 95 (noventa e cinco) aparelhos celulares, do tipo “smartphone”, para os acessos
de voz e dados, referência padrão da marca Samsung i9100 Galaxy SII (ou similar),
com as seguintes características mínimas:
a) Tecnologia: Banda GSM & EDGE: Quad Band (850 + 900 + 1800 + 1900 MHz);
UMTS (850 / 900 / 1900 / 2100 MHz); 3G e GPRS; Sistema Operacional Android 2.3.
b) Funções de ligação: Viva-voz, identificador de chamadas, conferência, tempo de
ligação, Chamadas Efetuadas/Não Atendidas/Recebidas, Duração da Chamada
c) Tela (display): sensível ao toque (Touch Screen), Resolução da Tela 480 x 800;
Tamanho da Tela 4.27 polegadas; Quantidade de Cores 16M.
d) Velocidade do Processador: 1.2 GHz.
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e) Vídeo: Teclado do tipo Qwerty Virtual, Video Player, Gravador de Vídeo,
Transmissão de Vídeo, Vídeo-chamada.
f)

Memória interna de 16 Gb .

g) Conectividades: Bluetooth integrado, Wi-Fi, armazenagem em massa USB, Wi-Fi.
h) Mensagens: SMS, MMS e e-mail, entrada de Texto Pré-editado T9.
i)

Itens inclusos: aparelho, bateria, carregador, cabo USB e fone de ouvido.

7.2. A contratada deverá fornecer, também, 95 (noventa e cinco) aparelhos do tipo
“Tablet”, para os acessos de dados internet “tablet”, referência padrão da marca
Samsung modelo Galaxy Tab 2 10.1 GT-P5100 (ou similar), em sistema de aluguel,
comodato ou venda com ativação, novos e de primeiro uso, de mesma marca e
modelo, totalmente compatíveis com os serviços por ela prestados, contendo as
seguintes especificações mínimas individuais:
a) Tecnologia: Quad band GSM (850 + 900 + 1800 + 1900 MHz); HSPA+ (850 / 900
/1900 / 2100 MHz); GPRS / EDGE / 3G; Sistema Operacional Android 4.0.
b) Tela (display): sensível ao toque (touch screen), com tamanho de 10.1 polegadas,
com resolução de 1280 x 800.
c) Câmera principal de 3.2 mega pixel, com foco automático, aproximação (zoom) de
3x. Câmera secundária de 2.0 mega pixel.
d) Memória: interna de 16 Gb.
e) Conectividades: Bluetooth, WAP, USB, WiFi (801.11 a/b/g/n), GPS, AGPS,
aplicação PC Sync, armazenagem em massa USB.
f)

Itens inclusos: aparelho, bateria, carregador, cabo USB e fones de ouvido.

7.3. A Contratada deverá fornecer, ainda, 05 (cinco) equipamentos de comunicação
de dados 3G (modem), para os acessos de dados internet modem 3G, compatíveis
com sistemas MAC e Windows, em sistema de aluguel, comodato ou venda com
ativação, novos e de primeiro uso, de mesma marca e modelo, totalmente
compatíveis com os serviços por ela prestados.
7.4. Todos os equipamentos (aparelhos celular, tablets e modens 3G) deverão ser
disponibilizados pela Contratada em um dos seguintes regimes: comodato, aluguel
ou venda com ativação; desde que, independente do regime contratado, todos os
equipamentos permaneçam de propriedade do CREA-SC ao final do Contrato.
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8.

DEVERES DA CONTRATADA

8.1. Além das obrigações decorrentes da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 9.472/97, do
contrato de concessão firmado com a ANATEL e demais disposições regulamentares
pertinentes aos serviços a serem prestados, serão obrigações da contratada:
8.1.1. Manter em funcionamento contínuo todos os acessos móveis pessoais. O
bloqueio, desbloqueio e programações eventuais de linhas homologadas só poderão
se executados por ordem formalizada do CREA-SC.
8.1.2. 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 do CREA-SC, observando sempre os
critérios de qualidade dos serviços a serem prestados.
8.1.3. Manter serviço antifraude, 24 horas por dia, 07 dias na semana, com detecção
de clonagem, bem como adotar as medidas cabíveis, imediatamente após a
ocorrência.
8.1.4. A operadora deverá disponibilizar ao CREA-SC, quando da entrega dos chips
de acesso e aparelhos, 05% (cinco por cento) da quantidade total de cada
equipamento (chips, aparelhos celulares smartphones, tablets e modens 3G), a título
de reserva técnica, para eventuais substituições em casos de defeitos. Para tal
situação, o CREA-SC não deverá incorrer em qualquer tipo de ônus ou despesas
adicionais, sendo que o Conselho ficará responsável pela guarda dos referidos
equipamentos.
8.1.5. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento
do objeto contratado, devendo estar inclusas no preço proposto todas as despesas
com materiais, equipamentos, insumos, mão-de-obra, fretes, seguros, impostos,
taxas, tarifas, encargos e demais despesas necessárias à perfeita execução dos
serviços.
8.1.6. Responder pelos danos causados diretamente ao CREA-SC ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços. A fiscalização ou
o acompanhamento pelo CREA-SC não excluirá ou reduzirá essa responsabilidade.
8.1.7. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem
devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os
mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o CREA-SC.
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8.1.8. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto contratado,
não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade
por problemas na prestação do serviço.
8.1.9. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de
modo a obter uma operação correta e eficaz.
8.1.10. Indicar seu representante junto ao CREA-SC, que durante o período de
vigência do contrato será a pessoa a quem a Administração recorrerá sempre que for
necessário, inclusive para requerer esclarecimentos e exigir solução para problemas
que porventura surgirem durante a execução do contrato.
8.1.11. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, e atender de imediato às
solicitações do CREA-SC, corrigindo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
corridas, após notificação, qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos
serviços contratados;
8.1.12. Comunicar ao CREA-SC, por escrito, qualquer anormalidade na correta
fruição dos serviços, prestando os esclarecimentos julgados necessários.
8.1.13. Comunicar ao CREA-SC, por escrito, a realização de manutenções
programadas que possam afetar a prestação dos serviços com antecedência mínima
de 72 (setenta e duas) horas.
8.1.14. Prestar o serviço de forma a garantir sigilo e inviolabilidade das conversações
realizadas através desta contratação, respeitando as hipóteses e condições
constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
8.1.15. Fica vedada à operadora fazer uso das informações prestadas pelo contratante
que não seja em absoluto cumprimento ao contrato em questão.
8.1.16. Fornecer mensalmente, ou quando solicitado, o demonstrativo de utilização
dos serviços, por acesso, objeto deste Termo.
8.1.17. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito
federal, estadual ou municipal, bem, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de
todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL.
8.1.18. Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em serviço,
bem como zelar pela integridade da comunicação.
8.1.19. A licitante vencedora deverá manter os números das linhas, através da
portabilidade numérica conforme as resoluções da Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL.
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8.1.20. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em
observância às recomendações aceitas pela técnica, normas e legislação;
8.1.21. Repassar durante o período de vigência do contrato, mediante solicitação
expressa do CREA-SC, todos os preços e vantagens ofertadas ao mercado para
clientes com o mesmo perfil de tráfego e serviço, objetivando garantir ao conselho a
prática de preços e condições condizentes com o mercado;
8.1.22. Na hipótese de subcontratar parcialmente o fornecimento do objeto, zelar pela
observância de todas as obrigações firmadas com o CREA-SC;
8.1.23. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
Licitação.
9.

DEVERES DO CREA-SC

9.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados
para esse fim, na forma prevista na Lei Nº 8.666/93, procedendo ao atesto das
respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias.
9.2. Proporcionar todas as facilidades para que a operadora possa cumprir suas
obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato.
9.3. Efetuar o pagamento dos serviços prestados nas condições estabelecidas no
contrato.
9.4. Solicitar à Contratada todas as providências necessárias ao bom andamento
dos serviços.
9.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as
respectivas especificações.
9.6.

Comunicar à operadora as ocorrências para que efetue medidas corretivas.

9.7. Prestar à operadora todos os esclarecimentos necessários à realização do
objeto deste contrato.
9.8. Informar a Contratada os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento
dos serviços.
9.9. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela operadora, inclusive
quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos fortuito e
de força maior, justificados e aceitos pelo CREA-SC, não deverão ser interrompidos.
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9.10. Verificar regularmente os preços praticados pela operadora, de forma a obter
um histórico para fins de avaliação quanto à oportunidade e à conveniência da
manutenção do(s) contrato(s) existente(s), e assegurar-se de que os preços
contratados estão compatíveis com os praticados no mercado, de modo a garantir
que aqueles continuem a serem os mais vantajosos para a CREA-SC.
9.11. Verificar, durante toda a execução do Contrato, a manutenção, pela
Contratada, de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação,
em compatibilidade com as obrigações assumidas.
10.

LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

10.1. A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, ao Departamento de
Administração do CONTRATANTE, Nota Fiscal/Fatura dos serviços prestados para
fins de liquidação e pagamento. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser apresentada pelo
menos 05 (cinco) dias antes do seu vencimento.
10.2. A Nota Fiscal/Fatura terá que ser emitida com o número de inscrição do CNPJ
da matriz ou da filial do Estado de Santa Catarina da CONTRATADA.
10.3. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do
contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
10.4. No caso de as notas/faturas serem emitidas e entregues ao CREA-SC em data
posterior à indicada no Item 10.1, será imputado à operadora o pagamento dos
eventuais encargos moratórios decorrentes.
10.5. O pagamento poderá ser realizado por meio de ordem bancária, creditada na
conta corrente da CONTRATADA, ou por meio de fatura com utilização do código
de barras, de acordo com a data de vencimento constante da mesma.
10.6.
A nota/fatura deverá ser apresentada pela Contratada, mensalmente, em
mídia impressa e digital, sendo essa última em formato compatível com aplicativo de
informática Excel, discriminada individualmente por número de acesso, e ainda:
10.6.1. As faturas telefônicas somente poderão conter os serviços descritos na
planilha de preços constante no Anexo II deste Termo, não sendo admitidos outros
tipos de serviços ou de cobranças, a exemplo de: auxílio à lista, doações, provedores
de informações, demais serviços cobrados por terceiros, etc.;
10.6.2. As faturas telefônicas devem conter, no mínimo, as seguintes informações:
a) Nome do Contratante;
b) Número da linha/acesso;
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c) Todas as ligações cobradas, contendo: data, hora, minuto de início, duração, tipo
de tarifação, valor, valor dos impostos e encargos incidentes;
d) Total cobrado do contratante.
10.7. Os valores constantes do Anexo II deste Termo permanecerão fixos, em tese,
durante os 12 (doze) primeiros meses de Contrato, podendo ser reajustados na forma
e data-base e de acordo com o índice estabelecidos/homologados pela ANATEL,
observando-se sempre o intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases
dos reajustes concedidos.
10.7.1. Admitir-se-ão reajustes com periodicidade inferior a 12 (doze) meses, desde
que determinado pelo órgão regulador (ANATEL), de acordo com o § 5º, do art. 28
da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995 ou conforme o art. 65 da Lei nº 8.666/93.
10.7.2. De maneira análoga, na hipótese da ANATEL determinar a redução de
preços/tarifas, a CONTRATADA deverá repassar ao CREA-SC, a partir da mesma
data-base, as tarifas/preços reduzidos.
10.7.3. Os reajustes de preços/tarifas devem ser comunicados ao CREA-SC, por meio
de documento oficial expedido pela CONTRATADA.
10.7.4. Nas hipóteses acima, o CREA-SC passará a pagar os novos valores a partir da
data de sua vigência, independente da assinatura de instrumentos de ratificação,
apostilamento ou aditivo.
10.8. As inoperâncias e/ou indisponibilidades dos serviços, no todo ou em parte,
que não sejam de responsabilidade do CREA-SC, acarretarão em descontos na fatura
correspondente aos serviços não prestados, proporcionais ao tempo da sua não
prestação.
10.9. Eventuais manutenções preventivas e/ou corretivas ou ajustes nos
equipamentos que possam vir a causar inoperâncias e/ou indisponibilidades nos
serviços, desde que previamente acordadas entre a CONTRATADA e o CREA-SC,
não acarretarão em descontos na fatura.
11.

CONTRATAÇÃO

11.1. A presente contratação deverá ter como critério de julgamento o menor preço
global, referente a lote único, uma vez que a divisão do objeto em itens ou lotes não
se mostra tecnicamente viável, pois as características e similitudes do único item
ensejam o englobamento e a execução conjunta do Serviço Móvel Pessoal (SMP) para
que haja uma padronização na prestação do serviço.
11.2. Utilizar-se-á a modalidade do Pregão Presencial, eis que a contratação aqui
objetivada enquadra-se no conceito de serviço comum trazido pelo § 2º do art. 3º do
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Decreto n.º 3.555/00 e pelo parágrafo único do artigo 1º da Lei 10.520/02.
11.3. Considerando a Lei nº 9.472, de 1997, e a Resolução nº 477, de 2007, e,
conforme artigos 72 e 78, inciso VI da Lei 8.666, de 1993, fica autorizada, a critério da
Contratada, a subcontratação de outras operadoras para o encaminhamento das
chamadas de longa distância (VC2 e VC3).
12.

VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO

12.1. Considerando os tipos de serviços contratados, as áreas físicas envolvidas e
demais requisitos, os limites máximos para os preços unitários, totais mensais, totais
anuais, por item, e global admitidos para contratação de empresa prestadora de
serviços de telecomunicações para fornecimento mensal e contínuo de SERVIÇO
MÓVEL PESSOAL (SMP), pós-pago, com fornecimento de acessos e equipamentos,
encontram-se delimitados no Anexo II deste Termo.
12.2. Os preços máximos de cada item para a presente contratação, respeitadas as
características do objeto pretendido, restaram obtidos através dos orçamentos
colhidos, que representam o preço de mercado praticado. Para fins de classificação
das Propostas, levar-se-á em conta o respeito aos limites máximos admitidos para
os preços unitários, totais mensais, totais anuais, por item, e global.
13.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência correrão à conta
do Elemento de Despesa Orçamentária nº 6.2.2.1.1.01.04.09.036 – Serviços de
Telecomunicações.
14.

CONTRATO E VIGÊNCIA

14.1. Os serviços oriundos deste Termo de Referência deverão iniciar-se no
primeiro dia útil subsequente ao da assinatura do Contrato, se outra data não for
previamente pactuada entre as partes.
14.2. O prazo de vigência do Contrato é de 24 (vinte e quatro) meses contados da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos até o limite
total de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo
enumerados, de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade
competente:
14.2.1. Quando os serviços forem prestados regularmente ao longo da vigência do
Contrato;
14.2.2. A Contratada não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária;
14.2.3. A Administração ainda tenha interesse na realização do serviço;
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14.2.4. O valor do Contrato permaneça economicamente vantajoso para a
Administração;
14.2.5. A Contratada concorde expressamente com a prorrogação.
15.

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

15.1. Durante o período de vigência, a relação contratual será acompanhada e
fiscalizada, nos termos do disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, pela Gerência do
Departamento de Administração do CREA-SC, nomeada por Portaria da Presidência
do CREA-SC, ou por prepostos por este expressamente indicado, ao qual caberá
fiscalizar o objeto do Contrato.
15.2. À Contratada cabe o gerenciamento do serviço, e, à Contratante, o
acompanhamento e a avaliação dos resultados esperados pelos serviços executados.
15.3. A Contratada deverá manter preposto aceito pelo CREA-SC, durante o
período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente, sempre
que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá
constar o nome completo, nº CPF e do documento de identidade, além dos dados
relacionados à sua qualificação profissional.
15.4. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pelo Departamento de
Administração do CREA-SC, deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, tão logo
seja firmado o Contrato, para assinar, com o empregado designado para esse fim, o
Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado a registrar as principais
ocorrências durante a execução do Contrato, bem como para tratar dos demais
assuntos pertinentes à execução do Contrato, relativos à sua competência.
15.5. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas com as
obrigações assumidas pela contratada bem como prestar esclarecimentos quanto às
faturas dos serviços prestados.
15.6. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do
setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para
esse fim.
15.7. A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as
orientações do Departamento de Administração do CREA-SC.
15.8. O CREA-SC monitorará constantemente o nível de qualidade dos serviços
para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções
quando verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do serviço à
qualidade exigida.
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15.9. Nenhuma modificação poderá ser feita durante a prestação dos serviços e nas
especificações sem autorização expressa da Fiscalização.
15.10. O fiscal do contrato fará o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o
disposto nos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 67 da Lei n.º 8.666, de 1993.
15.11. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
empresa contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas previstas no
Contrato e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme
disposto nos Artigos 77 e 87 da Lei n.º 8.666, de 1993.
15.12. A Administração poderá conceder um prazo para que a empresa contratada
regularize suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não
identificar má-fé, ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.
15.13. O CONTRATANTE monitorará constantemente o nível de qualidade dos
serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar
sanções quando verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do
serviço à qualidade exigida.
16.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. A inexecução parcial ou total do objeto do Contrato e a prática dos atos
indicados nesta Cláusula, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da
Contratada, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a
aplicação das sanções previstas na Lei n.º 10.520/2002, no Decreto n.º 5.450/2005, na
Lei n.º 8.666/1993 e no Contrato, observando o contraditório e a ampla defesa,
conforme listado a seguir:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
16.2. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito participar em
licitação e impedimento de contratar com a Administração e de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser
aplicadas à Contratada juntamente à de multa e obedecerão ao disposto na legislação
de regência no que concerne às hipóteses de aplicação, quantum e consequências.
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16.3. A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das
obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da
Contratada.
16.4. A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que
possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do CREA-SC, a
critério da Fiscalização, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
16.5. O Contratante observará a boa-fé da Contratada e as circunstâncias atenuantes
e agravantes em que a infração foi praticada. Assim, a Administração poderá deixar
de aplicar a penalidade ou mesmo substituí-la por sanção mais branda, desde que a
irregularidade seja corrigida no prazo fixado pela Fiscalização e não tenha causado
prejuízo ao Contratante ou a terceiros.
16.6. Na ocorrência de atraso injustificado para início da execução dos serviços,
inexecução parcial ou total do Contrato, as multas a serem aplicadas observarão os
seguintes parâmetros:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato em caso de
atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o
décimo-quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso,
poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor global do Contrato, em caso de atraso na
execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea “a” acima, ou de
inexecução parcial da obrigação assumida;
c) 30% (trinta por cento) sobre o valor global do Contrato no caso de inexecução total
da obrigação assumida.
16.7. Será configurada a inexecução parcial do objeto quando houver paralisação da
prestação dos serviços de forma injustificada por mais de 10 (dez) dias corridos.
16.8. Será configurada a inexecução total do objeto, quando:
a) Houver atraso injustificado, do inicio dos serviços, por mais de 07 (sete) dias
corridos após a assinatura do Contrato;
b) Todos os serviços executados não forem aceitos pela fiscalização por não
atenderem às especificações deste documento, durante 30 (trinta) dias consecutivos
de prestação dos serviços. Haverá uma verificação mensal.

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 – Itacorubi - Fone: (48) 3331-2079 – Fax: (48) 3331-2068 – Caixa Postal 125 – CEP 88034-001

www.crea-sc.org.br

-

licitacao@crea-sc.org.br

68

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

16.9. Além das multas previstas no “item 16.6.” desta Cláusula, pelo
descumprimento das obrigações contratuais a Administração aplicará multas
conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes, conforme o caso:

GRAU
01
02
03
04
05
06

ITEM
01
02

03

04
05
06
07
08
09
10

11
12
13

Tabela 1
CORRESPONDÊNCIA
R$ 100,00
R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 700,00
R$ 1.000,00
R$ 1.500,00

Tabela 2
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
Interrupção na prestação dos serviços, sem comunicação
prévia à Contratante.
Atraso na ativação dos serviços, até o limite de 05 (cinco)
dias de atraso.
Tentativas de originar chamadas que não resultem em
comunicação com o número chamado, por motivo de
congestionamento na rede, superior a 4% (quatro por
cento) por evento.
Tentativas de originar chamadas que resultem em
comunicação com o número chamado inferior a 70 %
(setenta por cento) dos casos, por evento.
Cobrança por serviços não prestados
Cobrança fora do prazo estabelecido
Cobrança de valores em desacordo com o contrato
Não atendimento do telefone de contato, fornecido pela
Contratada, para efetuar os registros das ocorrências.
Atraso na prestação de informações e esclarecimentos
solicitados pelo Contratante, até o limite de 24 (vinte e
quatro) horas de atraso.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano
físico, lesão corporal ou consequências letais, por
ocorrência;
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e
por unidade de atendimento;
Manter empregado sem qualificação para executar os
serviços contratados, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
Cumprir
determinação
formal
ou
instrução
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05
05

02

02
06
04
06
04
05
06

05

03
02
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14

15

complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não
previstos nesta tabela de multas, por item e por
ocorrência;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não
previstos nesta Tabela de multas, após reincidência
formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item
e por ocorrência.

01

02

16.10. Também será considerada inexecução parcial do Contrato caso
CONTRATADA se enquadre em pelo menos 01 (uma) das situações abaixo:

SITUAÇÃO
1
2
3
4
5
6

Tabela 3
GRAU DE INFRAÇÃO
1
2
3
4
5
6

a

QTDE. DE INFRAÇÕES
7 ou mais
6 ou mais
5 ou mais
4 ou mais
3 ou mais
2 ou mais

16.11. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à
Contratada:
16.11.1. Se o valor a ser pago à Contratada não for suficiente para cobrir o valor da
multa, fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15
(quinze) dias, contado da comunicação oficial.
16.11.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela
Contratada ao Contratante, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
O presente Termo de Referência foi elaborado pelo Departamento de Administração
do CREA-SC, conforme Requisição de Compras e Serviços emitida pela
Superintendência do CREA-SC, em conformidade com a legislação específica e a
necessidade do Conselho, sendo submetido à consideração e à aprovação da
Presidência do CREA-SC.

Eng. Civ. LUIZ HENRIQUE PELLEGRINI
Superintendente do CREA-SC

Adm. MURILO REBELLO HOFFMANN
Gerente do Departamento de Administração do CREA-SC
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Despacho: Aprovo o presente Termo de Referência, recomendando-o para
balizamento da Licitação, com fundamento no artigo 3° da Lei n° 10.520, de 17 de
julho de 2002, e no artigo 8° do Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000.

Eng. Civ. Seg. Trab. CARLOS ALBERTO KITA XAVIER
Presidente do CREA-SC
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ANEXO I – MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA QUE DEVEM
POSSUIR COBERTURA PARA TODOS OS ACESSOS, TANTO OS DE VOZ
QUANTO OS DE DADOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Araranguá
Blumenau
Brusque
Caçador
Canoinhas
Chapecó
Concórdia
Criciúma
Curitibanos
Florianópolis
Itajaí
Jaraguá do Sul
Joaçaba
Joinville
Lages
Rio do Sul
Rio Negrinho
São Joaquim
São Lourenço do Oeste
São Miguel do Oeste
Tubarão
Videira
Xanxerê
Campos Novos
Mafra
Palmitos
Porto União
São Bento do Sul
São José
Timbó
Fraiburgo
Imbituba
Itapoá
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ITEM

ANEXO II – PLANILHA DE VALORES MÁXIMOS
QUANTIDADE
MENSAL

SERVIÇO

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO
TOTAL
MÁXIMO
MENSAL
R$
MÁXIMO R$

PREÇO TOTAL
ANUAL
MÁXIMO R$

VC1 - móvel x fixo (minutos)
VC1 - móvel x móvel mesma operadora
2
(minutos)
VC1 - móvel x móvel outra operadora
3
(minutos)
4 VC2 - móvel x fixo (minutos)
VC2 - móvel x móvel mesma operadora
5
(minutos)
VC2 - móvel x móvel outra operadora
6
(minutos)
7 VC3 - móvel x fixo (minutos)
VC3 - móvel x móvel mesma operadora
8
(minutos)
VC3 - móvel x móvel outra operadora
9
(minutos)
10 Acesso à Caixa Postal (minutos)

1900

R$ 0,20

R$ 380,00

R$ 4.560,00

1900

R$ 0,20

R$ 380,00

R$ 4.560,00

1425

R$ 0,24

R$ 342,00

R$ 4.104,00

285

R$ 0,45

R$ 128,25

R$ 1.539,00

285

R$ 0,31

R$ 88,35

R$ 1.060,20

285

R$ 0,99

R$ 282,15

R$ 3.385,80

285

R$ 0,60

R$ 171,00

R$ 2.052,00

285

R$ 0,31

R$ 88,35

R$ 1.060,20

285

R$ 0,90

R$ 256,50

R$ 3.078,00

190

R$ 0,20

R$ 38,00

R$ 456,00

11 Mensagens SMS (unidade)

1425

R$ 0,27

R$ 384,75

R$ 4.617,00

12 Mensagens MMS (unidade)
Assinatura - Celular - voz e pacote
13 mensal de dados de, no mínimo, 1GB
(unidade)
Assinatura - Internet Tablet - pacote
14 mensal de dados de, no mínimo, 1GB
(unidade)
Assinatura - Internet Modem 3G 15 pacote mensal de dados de, no mínimo,
1GB (unidade)
16 Assinatura Gestor Online (unidade)
Equipamento - Celular do tipo
17
Smartphone (unidade)
18 Equipamento – Tablet (unidade)

95

R$ 0,54

R$ 51,30

R$ 615,60

95

R$ 49,97

R$ 4.747,15

R$ 56.965,80

95

R$ 49,90

R$ 4.740,50

R$ 56.886,00

5

R$ 49,90

R$ 249,50

R$ 2.994,00

95

R$ 3,90

R$ 370,50

R$ 4.446,00

95

R$ 32,50

R$ 3.087,50

R$ 37.050,00

95

R$ 52,92

R$ 5.027,40

R$ 60.328,80

19 Equipamento - Modem (unidade) (*)
Assinatura Tarifa Zero - entre acessos
20
de mesmo CNPJ (unidade)

5

R$ -

R$ -

R$ -

95

R$ 9,57

R$ 909,15

R$ 10.909,80

1

PREÇO GLOBAL MÁXIMO

R$ 260.668,20

(*) Para o item 19 (Equipamento – Modem), conforme pesquisa de mercado realizada, constatou-se que os
equipamentos Modens 3G são fornecidos sem custo adicional.
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ANEXO III – QUANTIDADES DE ACESSOS DE VOZ POR CÓDIGO DDD
ACESSOS CELULARES SMARTPHONES DE VOZ E DADOS
PREFIXO (DDD)
QUANTIDADE
47
25
48
52
49
18
TOTAL
95

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 – Itacorubi - Fone: (48) 3331-2079 – Fax: (48) 3331-2068 – Caixa Postal 125 – CEP 88034-001

www.crea-sc.org.br

-

licitacao@crea-sc.org.br

74

