CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal
EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018
Processo Administrativo n° 66/2017
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o CONSELHO
NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, por intermédio de sua Pregoeira,
designada pela Portaria CONTER n.º 80/2017, sediado no SRTVN 702, Bloco P, sala
2062 – Ed. Brasília Rádio Center, Brasília - DF, realizará licitação, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 2.271, de
7 de julho de 1997, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25 de maio de 2017, e nº
02, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de unho de 1993, e as exigências
estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 06/06/2018
Horário: 10 horas (horário de Brasília/Distrito Federal)
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
1.
DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada em
prestação de serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo
e dados), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa
Distância Internacional (LDI), na modalidade tipo Plano Corporativo Pós-Pago,
devendo o serviço oferecer as facilidades de roaming nacional automático e roaming
internacional por demanda, com liberação previamente solicitada pela contratante à
contratada, assinatura de serviço de dados de acesso à Internet Móvel Banda Larga
3G/4G, com o fornecimento de 5 linhas telefônicas moveis, aparelhos e chips em
regime de comodato (smartphones) SOB DEMANDA.
2.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos
recursos Orçamentários do CONTER, elemento de despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.030 –
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- TELEFONIA E INTERNET.
3.

DO CREDENCIAMENTO
3.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.
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3.2.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.
3.3.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.
3.4.
A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
4.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
4.1.
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto
no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10.
4.2.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº
123, de 2006.
4.3.

Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.3.1.
Proibidos de participar de licitações
administrativos, na forma da legislação vigente;

e celebrar

contratos

4.3.2.
Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;
4.3.3.
Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666, de 1993;
4.3.4.
Que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de
dissolução ou liquidação;
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4.3.5.
4.4.

Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.4.1.

Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei

Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
4.4.1.1.
A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte;
4.4.2.
Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e
seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
definidos no Edital;
4.4.3.
Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.4.4.
Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.4.5.
Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
5.

DO ENVIO DA PROPOSTA
5.1.
O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até
a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.
5.2.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
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5.3.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas
e lances.
5.4.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda
de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão.
5.5.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as
propostas apresentadas.
5.6.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico.
5.7.
A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, consignar o
valor global da proposta, o qual incluirá todos os custos e despesas relacionadas a
execução necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos,
tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, materiais, encargos sociais,
trabalhistas, transporte diversos, seguros, lucro, taxas e demais despesas.
6.

DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
6.2.
A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.
6.2.1.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.2.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
6.4.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeira e os licitantes.
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6.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.5.1.

O lance deverá ser ofertado pelo valor global.

6.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.7.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado
e registrado pelo sistema.
6.7.1.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não
poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá
ser inferior a três (3) segundos
6.8.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.9.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.10.
No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva
do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.
6.11.
Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira aos
participantes.
6.12.
O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido
neste Edital e seus anexos.
6.13.
A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão da Pregoeira.
O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o
que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de
lances.
6.14.
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último
lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
6.15.
Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática, junto à
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna
própria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte,
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
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nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de
2015.
6.16.
Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior
porte, as propostas de licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira
colocada.
6.17.
A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados após a comunicação automática para tanto.
6.18.
Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão
convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem
de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
7.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
7.1.
Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o
Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
7.2.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao
preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. Considerase inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração.
7.3.
A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável
para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.
7.4.1 O prazo estabelecido pela Pregoeira poderá ser prorrogado por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido,
e formalmente aceita pelo Pregoeira.
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7.4.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificada, a Pregoeira examinará
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.5.
Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
7.6.
A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de
negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das
previstas neste Edital.
7.6.1.
Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido
preço melhor.
7.6.2.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
7.7.
Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se for o caso.

8.

DA HABILITAÇÃO
8.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
8.1.1.
SICAF;
8.1.2.
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS,
mantido
pela
Controladoria-Geral
da
União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.1.3.
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
8.1.4.
Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
TCU;
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8.1.5.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
8.1.6.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
8.2.
A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação
parcial) e da documentação complementar especificada neste Edital.
8.2.1.
As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no
Sicaf deverão apresentar documentos que supram tais exigências.
8.2.2. A documentação de habilitação deverá ser remetida por meio da opção
“Enviar Anexo”, do sistema Comprasnet no prazo máximo de 60 (sessenta)
minutos, a contar da solicitação da Pregoeira.
8.2.3. O prazo para o envio da habilitação poderá ser prorrogado por mais 60
(sessenta) minutos, caso seja expressamente solicitado pelo licitante, por meio
eletrônico (processos.conter@conter.gov.br) ou, preferencialmente, pelo chat,
e a solicitação se dê dentro do prazo estabelecido no item 8.1.2. e os motivos
alegados sejam aceitos pela Pregoeira.
8.2.4. Ocorrendo algum problema que impossibilite o envio dos anexos descritos,
por meio do Comprasnet, os documentos poderão ser apresentados pelo email:
processos.conter@conter.gov.br.
8.2.5. A pregoeira poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores
de certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes,
constituindo a consulta meio legal de prova.
8.2.6. Todos os documentos relativos ao certame, que não puderem ser impressos
eletronicamente pela pregoeira deverão ser encaminhados em via original ou
cópia devidamente autenticada, juntamente com a proposta de preços, no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da habilitação
na sessão pública, por meio de protocolo realizado na sede do CONTER
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situado no SRTVN 702, Bloco P, sala 2062 – Ed. Brasília Rádio Center,
Brasília – DF
8.2.7. À Pregoeira ou à autoridade superior é assegurado o direito de solicitar à
licitante vencedora, a qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer
esclarecimentos sobre os documentos já entregues, fixando-lhes prazo para
atendimento.
8.3.
Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à
Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista:
8.4.
Habilitação jurídica:
8.4.1.
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.4.2.
Em se tratando de microempreendedor individual – MEI:
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
8.4.3.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
8.4.4.
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de
prova da indicação dos seus administradores;
8.4.5.
No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento de Registro
Empresarial e Integração – DREI.
8.4.6.
No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva
sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
8.4.7.
No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf –
DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério
do Desenvolvimento Social, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de
2012.
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8.5.

8.4.8.
No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País: decreto de autorização;
8.4.9.
No caso de exercício de atividade de XXXX: ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, nos termos
do artigo XX da (Lei/Decreto) n° XXXX.
8.4.10.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
Regularidade fiscal e trabalhista:
8.5.1.
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
8.5.2.
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.5.3.
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS);
8.5.4.
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
8.5.5.
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
8.5.6.
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede
do licitante;
8.5.7.
Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
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8.5.8.
Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
8.6.

Qualificação Econômico-Financeira,
8.6.1.
Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica;
8.6.2.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
8.6.2.1.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não
será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);
8.6.2.2.
No caso de empresa constituída no exercício social vigente,
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações
contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
8.6.3.
A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
SG =

LC =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante
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8.6.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado
inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar
patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação
ou do item pertinente.
8.7.
de:

As empresas, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio

8.7.1.
Para que o CONTER possa analisar e julgar as Qualificações
Técnicas, as empresas proponentes deverão apresentar os documentos
relacionados abaixo:
a) Será exigida da licitante classificada em primeiro lugar a apresentação de,
no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprove que a LICITANTE tenha
prestado, a contento, serviços de natureza compatíveis com o objeto ora
licitado, ou que seja possível estabelecer, por proximidade de características
técnicas, dimensionais e qualitativas, comparação com os serviços objeto
deste Termo de Referência.
8.8.
O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.
123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício.

8.9.
Em relação às licitantes cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF, a Pregoeira consultará o referido Sistema em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista conforme o disposto nos arts. 4º,
caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de
11.10.10.
8.9.1.
Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação
vencida junto ao SICAF.
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8.9.2.
Caso a Pregoeira não logre êxito em obter a certidão correspondente
através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido
sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas,
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital,
sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da
regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou
empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.
8.10.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
8.11.
A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a
reabertura da sessão pública.
8.12.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
8.13.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
8.14.
No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
8.15.
Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

9. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS
9.1. A licitante classificada provisoriamente em 1º (primeiro) lugar deverá encaminhar a
proposta de preço adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo máximo de
60 (sessenta) minutos contados da convocação efetuada pela Pregoeira, por meio da
opção “Enviar Anexo” do sistema compras.net, conforme modelo constante no
Anexo II deste Edital.
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9.2. O prazo para envio do anexo poderá ser prorrogado por igual período, caso seja
expressamente
solicitado
pela
licitante
por
meio
eletrônico
(processos.conter@conter.gov.br) ou preferencialmente, pelo chat, e a solicitação se
dê dentro do prazo estabelecido no item 10.1. e os motivos alegados sejam aceitos
pela Pregoeira.
9.3. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer
momento, em prazo a ser estabelecido pela Pregoeira.
9.4. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser protocolados
na Sede do CONTER no SRTVN 702, Bloco P, sala 2062 – Ed. Brasília Rádio
Center, Brasília – DF.
9.5. A Pregoeira examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade
do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as
especificações técnicas do objeto.
9.6. A Pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
do CONTER, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas não pertencentes ao quadro
funcional, para orientar sua decisão.
9.7. A Somente serão aceitas as propostas, conforme modelo constante no Anexo I e II
deste Edital, cujo valor global seja igual ou inferior ao perpetrado pelo CONTER, o
qual perfaz a quantia de em R$ 1.275,44 (um mil duzentos e setenta e cinco reais e
quarenta e quatro centavos) mensais, totalizando o valor de R$ 15.305,28
(quinze mil trezentos e cinco reais e vinte e oito centavos) .
10.

DOS RECURSOS
10.1.
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será
concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste
a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
10.2.
Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeira verificar a tempestividade e
a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.
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10.2.1.
Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
10.2.2.
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
10.2.3.
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
10.3.
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.4.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados,
no endereço constante neste Edital.
11.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato da Pregoeira, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
11.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

12. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
12.1.
Após homologado o resultado deste Pregão, o CONTER convocará a
licitante vencedora, durante a validade da sua proposta, para assinatura do
instrumento contratual, conforme modelo constante do Anexo III deste Edital, no
prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da notificação, sob pena de decair o direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n.º 8.666/1993 e neste Edital
e seus Anexos.
12.2.
O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez,
por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu
transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CONTER.
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13.

DO PREÇO
13.1.
Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentação das propostas.
13.1.1. Os preços são fixos e irreajustáveis durante a vigência contratual, pelo
período de 12 meses, salvo se houver prorrogação da avença, podendo ser
reajustado pela aplicação do IGP-M - Índ. Geral de Preços do Mercado, após
pesquisa de preços, manifestação do gestor e comprovação da vantajosidade.

14.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
14.1.
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no
Termo de Referência.

15.

DO PAGAMENTO
15.1.

16.

A forma de pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
16.1.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
16.1.1.
Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de
contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
16.1.2.

Apresentar documentação falsa;

16.1.3.

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

16.1.4.

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

16.1.5.

Não mantiver a proposta;

16.1.6.

Cometer fraude fiscal;

16.1.7.

Comportar-se de modo inidôneo;

16.2.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
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16.3.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas
no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
16.3.1.
Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
16.3.2.
Impedimento de licitar e de contratar com a União
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

e

16.4.
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.
16.5.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
16.6.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
16.7.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
16.8.
As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no
Termo de Referência.

17.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
17.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
17.2.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
processos.conter@conter.gov.br).
17.3.
Caberá à Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e
quatro horas.
17.4.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
17.5.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados à Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no
endereço indicado no Edital.
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17.6.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
17.7.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeira
serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta
por qualquer interessado.

18.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1.
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 anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo Pregoeira.
18.2.
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeira poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
18.3.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
18.4.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
18.5.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
18.6.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluirse-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente na Administração.
18.7.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.
18.8.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
18.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.conter.gov.br.
18.10.
Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
18.10.1.

ANEXO I - Termo de Referência
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18.10.2.

ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços

18.10.3.

ANEXO III – Minuta de Contrato

Brasilia, 21 de maio de 2018.
TR. MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS
Diretor Presidente
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1.OBJETO
1.1 A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada em
prestação de serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e
dados), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância
Internacional (LDI), na modalidade tipo Plano Corporativo Pós-Pago, devendo o serviço
oferecer as facilidades de roaming nacional automático e roaming internacional por
demanda, com liberação previamente solicitada pela contratante à contratada, assinatura de
serviço de dados de acesso à Internet Móvel Banda Larga 3G/4G, com o fornecimento de 5
linhas telefônicas moveis, aparelhos e chips em regime de comodato (smartphones) SOB
DEMANDA. Os serviços, objeto deste termo, encontram-se abaixo especificados e
quantificados.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. Esta contratação tem por finalidade o fornecimento de acesso móvel para a
comunicação de autoridades e servidores do CONTER, no exercício de suas atividades,
sendo nacionais e internacionais.
2.2. Por meio desta contratação, pretende-se garantir a continuidade dos serviços de
comunicação de voz e dados via rede móvel no CONTER, a fim de evitar transtornos com
a falta de tais serviços.
2.3. O serviço de telefonia móvel, de abrangência nacional e internacional, a ser prestado
para este ente público é indispensável para manter uma eficiente comunicação e o bom
funcionamento das atividades desenvolvidas. É um serviço continuado essencial, pois se
constitui em uma necessidade permanente da Administração Pública, não podendo ser
paralisado, sob pena de prejuízo à comunicação/tráfego de dados móveis e ao
desenvolvimento das atividades-fim. O caráter continuado também se manifesta pelo fato
de que o serviço de telefonia móvel não é passível de divisão ou segmentação ao longo do
tempo, e sim posto à disposição de forma permanente aos usuários.
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2.4. A adoção de smartphones tem como objetivo o atendimento à crescente demanda por
serviços corporativos disponibilizados nos sítios institucionais e também de outros órgãos,
tais como: correio eletrônico institucional (e-mail), serviço de mensagem instantânea,
nuvem de dados corporativa, dentre outros.
2.5. O agrupamento dos itens em lote único levou em consideração questões técnicas, uma
vez que não podem ser separados e oferecidos por operadoras diferentes, bem como o
ganho de economia em escala, sem prejuízo a ampla competitividade, uma vez que existem
no mercado várias empresas com capacidade de fornecer os serviços na forma em que
estão agrupados nesta especificação.
3.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1. O serviço de telefonia móvel se enquadra na categoria de serviço de natureza comum,
para fins do disposto no art. 4º, do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, pois os seus
padrões de desempenho e qualidade podem ser descritos por meio de especificações usuais
no mercado, por especificações gerais, por meio de planos para o uso de dados móveis,
recursos digitais e chamadas telefônicas, pela operadora, de conhecimento público, sem
prejuízo da qualidade do que se pretende contratar. Por fim, o serviço possui características
padronizadas e se encontra disponível, a qualquer tempo, num mercado próprio.
3.2. Como se trata de atividade-meio, instrumental e complementar à área de competência
legal do ente licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo
plano de cargos, torna-se necessária a contratação do mesmo na forma preconizada pelo
Decreto n.° 2.271, de sete de 31 julho de 1997. O serviço a ser contratado não exige
dedicação exclusiva de mão-de-obra dos trabalhadores da contratada, pois o serviço de
telefonia móvel possui um plano de habilitação e ativação de aparelhos celulares
objetivando a plena fruição de todos seus recursos e funcionalidades, sendo desnecessária a
presença contínua de um técnico especializado. Desta forma, a contratada será a
responsável por prover todos os meios necessários à perfeita consecução dos serviços de
manutenção.
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO
2.1. O serviço objeto desta descrição deverá obedecer às disposições do Decreto nº 6.654,
de 20 de novembro de 2008 – Plano Geral de Outorga de Serviço de Telecomunicações
prestado no regime público – PGO, e alterações posteriores; Decreto nº 2.056, de 04
novembro 1996 – Regulamento de Serviço Móvel Celular (Resolução nº 477/2007 ANATEL), e alterações posteriores, e demais normas estabelecidas pela Agência Nacional
de Telecomunicações – ANATEL, e consistirá, no mínimo, das seguintes operações:
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OBS.: A planilha de preços deverá ser apresentada, baseando-se nesta descrição.

TIPO

DESCRIÇÃO

QNT

VALOR
UNI

VALOR
TOTAL

Para chamadas originadas e
Chamadas VC1 terminadas na área de mobilidade do
–Móvel/
assinante. Chamadas destinadas a 310MIN
Móvel(Mesma assinantes do Serviço Móvel Pessoal
Operadora)
da
mesma operadora.
Para chamadas originadas e
Chamadas VC1 terminadas na área de mobilidade do
–Móvel/ Fixo assinante. Chamadas destinadas a 90 MIN
assinantes do serviço fixo.
Para chamadas originadas e
Chamadas VC1
terminadas na área de mobilidade do 265MIN
–Móvel/
assinante. Chamadas destinadas a
Móvel(Outras
assinantes do Serviço Móvel Pessoal
Operadoras)
de outras operadoras
Para chamadas de longa distância
180 MIN
Chamadas VC2
com códigos de área diferentes.
-Móvel/Móvel
Chamadas destinadas a assinantes do
(Mesma
Serviço Móvel Pessoal da mesma
Operadora)
operadora.
90 MIN
Para chamadas de longa distância
Chamadas VC2 com códigos de área diferentes.
-Móvel/Fixo Chamadas destinadas a assinantes do
serviço fixo.
Para chamadas de longa distância
180MIN
Chamadas VC2
com códigos de área diferentes.
– Móvel/Móvel
Chamadas destinadas a assinantes do
(Outras
Serviço Móvel Pessoal de outras
Operadoras)
operadoras.
Para chamadas de longa distância 180 MIN
Chamadas VC3
com códigos de área diferentes.
– Móvel/Móvel
Chamadas destinadas a assinantes do
(Mesma
Serviço Móvel Pessoal da mesma
Operadora)
operadora.
Chamadas VC3
– Móvel/Fixo

Para chamadas de longa distância
com códigos de área diferentes. 90 MIN
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Chamadas destinadas a assinantes do
serviço fixo.
Para chamadas de longa distância
Chamadas VC3
com códigos de área diferentes.
– Móvel/Móvel
Chamadas destinadas a assinantes do
(Outras
Serviço Móvel Pessoal de outras
Operadoras)
operadoras.
Serviço
Telefônico na
modalidade
Longa Distância
Internacional
Envio de
mensagem de
texto (SMS) a
partir da Estação
Móvel para
outra estação
móvel da
mesma
operadora
Envio de
mensagem
multimídia
(MMS) a partir
da Estação
Móvel, mesmo
quando esta
estiver na
condição de
roaming(MMS);
Acesso a caixa
postal (CX
POSTAL)

180 MIN

60 MIN
FRANQUIA MENSAL .

25

FRANQUIAL MENSAL.

10

FRANQUIA MENSAL

35
FRANQUIA MENSAL
5 linhas

Assinatura
básica

MENSAL
5 linhas

Assinatura
tarifa zero
intragrupo
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Assinatura de
Serviço de dados
acesso a internet
3G ou 4G

5 linhas
Dados ilimitados mínimo 3 GB

Requisitos mínimos:

5 (CINCO)
APARELHOS
CELULARES
sob demanda

COMODATO COMODATO COMODATO

Sistema ANDROID 6.0
Tela 5.0 touch screen
Processador Octa-core
Memoria RAM 3GB
Memoria ROM 32GB
Rede 3G ou 4G
GSM Quad Band
Bateria 3300 mah
Câmera traseira de 12 MP
Câmera frontal de 5 MP
Wi-Fi e Bluetooth
Gravação de Video Full Hd

3. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
3.1. No sistema de telefonia celular, a minutagem/mês total contratada deve ser
compartilhada por todos os aparelhos/linhas com detalhamento do consumo mensal, que
deverá ser enviado separadamente para controle do CONTER.
3.2. Os serviços deverão ser prestados durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete)
dias por semana, durante todo o período de vigência do termo de contrato.
3.3. A prestação dos serviços de telefonia móvel pessoal deverá ser prestada ao contratante
mesmo fora da área de concessão da contratada, através da utilização de redes de outras
prestadoras de serviço de telefonia móvel, conforme regras definidas pelo mercado, e não
havendo incidência de tarifa não descrita neste documento;
3.4. Na hipótese de perda, furto ou roubo do aparelho celular do contratante, a contratada
deverá bloquear e/ou cancelar, sem ônus adicional, o respectivo código de acesso,
mediante solicitação no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, bem como bloquear o
aparelho celular;
3.5. Sempre que solicitado pelo CONTER, os números dos telefones deverão ser
modificados, sem cobrança de taxas ou tarifas adicionais.
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3.6. As ligações entre os aparelhos pertencentes ao Plano Corporativo contratado são de
valor intragrupo zero.
3.7. A empresa contratada deverá oferecer serviço de internet móvel com franquia mensal
de dados de, no mínimo, 3 GB (um GigaByte), sem cobrança de Megabytes excedentes,
para as linhas dos aparelhos tipo Smartphone e serviços de internet móvel, o mínimo
deverá ser 3G. O pacote de dados deverá ter velocidade nominal de 1 Mbps e a empresa
contratada deverá garantir, no mínimo, 10% da velocidade nominal contratada.
3.8. A empresa contratada assegurará a portabilidade numérica de linhas de telefonia
móvel existente no CONTER, caso este ache necessário. Ficará a critério do CONTER a
manutenção de alguns ou de todos os números habilitados atualmente. A CONTRATADA
deverá respeitar o prazo de 3 (três) dias úteis estabelecido pela ANATEL para a realização
deste serviço.
3.9. Habilitados no plano pós-pago, serviços de roaming nacional e internacional, onde as
ligações intragrupo deverão ter tarifa zero, deverá ocorrer de forma automática, sem custo
adicional e sem a necessidade de habilitação do acesso móvel ou de qualquer outro
equipamento, em todo o território nacional. Quanto aos serviços de roaming internacional
nos países onde não houver condições técnicas de uso dos aparelhos adquiridos neste
certame, a CONTRATADA deverá fornecer, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contados da solicitação, aparelhos (kits) específicos compatíveis com a tecnologia da
região a ser visitada.
3.10. A contratada deverá disponibilizar, ainda, as seguintes facilidades:
a) manter serviço antifraude, em horário comercial, com detecção de clonagem e tomar as
devidas providências, imediatamente após ter ciência de ocorrência e sanar as falhas de
modo que os usuários possam retomar à utilização do serviço no prazo máximo de 24
horas, não eximindo a contratada da responsabilidade por quaisquer ligações que sejam
realizadas por aparelhos clonados ou em quaisquer outras modalidades de fraude;
b) possuir ferramentas de autenticação que garantam a segurança dos serviços prestados e
dos dados trafegados dentro da rede de cobertura;
c) garantir que os usuários da contratante possam enviar e receber mensagens de texto
para/de qualquer outra operadora de SMP;
d) oferecer ferramenta que permita a consulta pelo fiscal do contrato, da minutagem
utilizada para as chamadas a serem faturadas por código de acesso, bem como ao pacote de
dados;
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e) fornecer, com ônus para a contratante, ferramenta de gestão on-line para configuração de
serviços, bloqueios, controle de consumo e outros;
f) disponibilizar, sem ônus para a contratante, os serviços de:
· Secretária eletrônica;
· Desvio de chamada (siga-me);
· Identificador de chamadas, conferência, não perturbe e ocultação do número da linha no
identificador de chamadas do telefone de destino;
. Descolamento
. Adicional de chamada
· Chamada em espera;
· Bloqueio de ligações a cobrar, quando solicitado;
. Bloqueio por extravio ou roubo e cancelamento da linha;
· Bloqueio de linhas, quando solicitado;
. Bloqueio por extravio ou roubo e cancelamento da linha;
· Chamadas originadas para os serviços públicos de emergência e de utilidade pública;
· Acesso telefônico a Central de Atendimento da contratada a partir de estações fixas ou
móveis de qualquer localidade dentro do território nacional.
. Habilitação;
. Escolha ou troca de número;
. Custo de sindicância e ligações provenientes de clonagem da linha celular;
. Disponibilização de ferramenta on line (conta on line) para consulta ao detalhamento das
faturas e dos serviços, com acesso aos gestores e/ou administradores do contrato ou aos
usuários.
h) indicar consultor ou gerente de conta que irá acompanhar o contrato, informando seus
respectivos contatos.
3.12. O eventual fornecimento e a habilitação de novos códigos de acesso, considerando a
contratação sob demanda, deverão ser realizados pela contratada, no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, após solicitação escrita do fiscal da contratante, e deverão seguir todos os
critérios e obrigações descritos neste termo de referência.
3.13. A contratada deverá disponibilizar o SMP de longa distância em todas as cidades do
Brasil onde o aparelho móvel estiver em funcionamento.
3.14. A contratada, prestar informações, reclamações, solicitações e esclarecimentos que
venham a ser solicitados, atendendo em até 48 (quarenta e oito) horas, através de um
empregado designado, seguindo dos parâmetros abaixo:
a) Todas as reclamações, solicitações de serviços, pedidos de rescisão e pedidos de
informação apresentados pelo fiscal da contratante devem ser processados pela contratada
e receber um número de protocolo numérico, a ser obrigatoriamente informado
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imediatamente após o atendimento, para possibilitar o acompanhamento de sua solução,
inclusive por intermédio da Internet, do Centro de Atendimento, do Setor de
relacionamento ou do Setor de Atendimento da contratada;
b) A contratante tem direito de solicitar, a seu critério, que a resposta à sua solicitação seja
fornecida por meio de contato telefônico, mensagem eletrônica (e-mail), internet,
mensagem de texto (SMS) ou correspondência por escrito;
c) A resposta da contratada às solicitações da contratante deverá ser sempre fundamentada.
3.15. Os termos de solicitação de serviços serão emitidos pelo fiscal do contrato, por
endereço eletrônico (e-mail) ou qualquer outro meio de comunicação disponibilizado pela
Contratada, e serão considerados entregues a partir da data e horário da confirmação
automática de entrega.
3.16. No decorrer da execução dos serviços descritos neste documento, as ocorrências
inerentes aos serviços deverão ser registradas no Processo Administrativo de fiscalização
do contrato e comunicadas ao gestor do contrato para aplicação de sanções conforme será
previsto no Edital.
3.17. A empresa contratada deverá indicar formalmente preposto para funcionar como elo
entre a empresa contratada e a Administração, informando todos os contatos necessários,
tais como: e-mail, telefones, fax, endereço, entre outros, de modo a garantir um serviço de
qualidade.
3.18. O preposto, indicado pela contratada, deverá desempenhar as seguintes funções:
a) Prover a boa prestação dos serviços contratados;
b) Entregar ao responsável indicado pela Administração as estações móveis celulares
conforme as disposições insertas neste documento;
c) Apresentar ao responsável indicado pela Administração os registros necessários e
competentes sobre a prestação dos serviços objeto deste termo de referência;
d) Providenciar a correção de falhas registradas pelo responsável da Contratante;
e) Adotar as providências necessárias e suficientes a regular prestação dos serviços;
f) Realizar reuniões mensais com o fiscal do contrato, nas dependências da contratante,
caso necessário;
g) Fornecer mensalmente todas as informações e dados necessários à avaliação da
qualidade dos serviços;
h) Realizar outras atribuições inerentes à função de preposto, tendo em vista a eficiência e
efetividade na prestação dos serviços ora contratados.
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3.19. A contratada prestará serviço de telefonia móvel (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL –
SMP) ao CONTER em um PLANO BÁSICO ou ALTERNATIVO DE SERVIÇO, que
atenda à estimativa de tráfego informada, bem como homologará as linhas telefônicas.
3.20. Para o Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), os parâmetros para a medição da
qualidade são aqueles definidos na regulamentação expedida pela ANATEL, em especial,
o Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal – RGQSMP (Anexo I à Resolução n.º 575, de 28 de outubro de 2011).
3.21. Os equipamentos a serem entregues deverão operar na última tecnologia
comercializada pela empresa na área local.
3.22. A empresa deverá trocar os aparelhos, se solicitados pela contratante, quando da
renovação por mais 12 meses.
3.23. Os dispositivos de comunicação de dados e voz deverão, obrigatoriamente, estar
habilitados e aptos para funcionamento em todo Território Nacional e, sob demanda, para
uso internacional.
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece esta descrição, o edital e o
contrato, em particular no que se refere aos níveis de serviço e sanções administrativas.
4.2. Garantir, quando necessário, o acesso dos empregados da CONTRATADA às
dependências que receberão as instalações do serviço contratado para execução dos
serviços referentes ao objeto contratado, após o devido cadastramento dos referidos
empregados pela CONTRATANTE.
4.3. Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação que
venham a ser solicitados pelo consultor designado pela CONTRATADA.
4.4. Providenciar as assinaturas pela CONTRATADA no Termo de Compromisso de
manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança e no Termo de Ciência da
Declaração de manutenção de sigilo.
4.5. Realizar a gestão contratual, bem como acompanhar a prestação dos serviços e
execução do contrato por meio de servidores especialmente designados para atuar como
Fiscais do Contrato, que aplicará as sanções administrativas quando cabíveis, assegurando
à CONTRATADA a ampla defesa e o contraditório.
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4.6. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por intermédio do
fiscal do Contrato, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67 da Lei n.º
8.666, de 21 de junho de 1993.
4.7. Efetuar o pagamento dos serviços de acordo com as condições contratuais, e no caso
de cobrança indevida por parte da CONTRATANTE poderá glosar os valores considerados
em desacordo com o contrato.
4.7.1. Após a notificação da glosa, a CONTRATADA terá prazo de 15 dias corridos para
questionar os valores glosados.
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Cumprir fielmente o que estabelece esta descrição, o edital e o contrato, em especial
no que se refere à implantação, operação e níveis de serviço.
5.2. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito internacional,
federal, estadual ou no Distrito Federal, bem como, ainda, assegurar os direitos e
cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL.
5.3. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou
a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
5.4. Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete)
dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, salvaguardados os casos
de interrupções programadas.
5.5. Fornecer número telefônico para contato e registro de ocorrências sobre o
funcionamento do serviço contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia
e 7 (sete) dias por semana, disponibilizando à CONTRATANTE, e/ou a quem designar,
um atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada, excluindo a
disponibilização de central de atendimento estilo Call Center.
5.6. Credenciar por escrito, junto à CONTRATANTE, um preposto idôneo com poderes de
decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no tocante à eficiência e
agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.
5.6.1. O preposto deverá ser credenciado no prazo máximo de 24 horas úteis após a
assinatura do contrato.
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5.6.2. No momento do afastamento do preposto definitivamente ou temporariamente, a
CONTRATADA deverá comunicar ao Fiscal do Contrato por escrito o nome e a forma de
comunicação de seu substituto até o fim do próximo dia útil.
5.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATANTE em até 48 (quarenta e oito) horas, por intermédio de empregado
designado, a contar de sua solicitação.
5.8. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter
uma operação correta e eficaz.
5.9. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação dos
serviços do Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE.
5.10. Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita
fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações
formuladas.
5.11. Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados
que se refiram a CONTRATADA, independente de solicitação.
5.12. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade ou atualidade
nos serviços e prestar os esclarecimentos e orientações julgados necessários.
5.12.1. Caso a CONTRATADA venha a disponibilizar nova tecnologia de funcionamento
para o Serviço Móvel Pessoal (SMP), a CONTRATANTE poderá solicitar a migração, sem
ônus, para essa tecnologia, desde que os aparelhos fornecidos tenham suporte para a
mesma. Caso contrário, essa nova tecnologia deverá ser fornecida para os incrementos de
novos acessos e nas trocas de aparelhos previstas na presente descrição.
5.13. Apresentar mensalmente e de forma gratuita, juntamente com a Nota Fiscal,
detalhamento dos serviços prestados de voz, tanto em papel quanto em arquivo eletrônico
compatível com Microsoft Office Excel ou OpenOffice Calc ou, sob demanda, em arquivo
de texto no formato TXT, no padrão FEBRABAN (versão 2 ou superior, conforme
www.febraban.org.br), incluindo detalhes das chamadas (número chamado e chamador,
duração, data e hora da chamada, outros) e valor do serviço, que deverá conter todos os
tributos e encargos, conforme preços contratados no processo licitatório.
5.13.1. A versão em papel das faturas deve apresentar o detalhamento das chamadas por
ramal ou linha, com quebra de página, ou seja, o início do detalhamento de um novo ramal
ou linha deve ser feito sempre em uma nova página.
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5.13.2. O detalhamento da utilização do serviço de dados também poderá ser solicitado à
CONTRATADA esporadicamente, que enviará arquivo em até 48 (quarenta e oito) horas,
contados da solicitação por e-mail, em formato eletrônico compatível com o descrito nesta
descrição.
5.14. Reconhecer o fiscal do Contrato, bem como outros servidores que forem indicados
pela CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas a esta contratação, tais como
manutenção, configuração, entre outros.
5.15. Levar, imediatamente, ao conhecimento do Fiscal do Contrato, qualquer fato
extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das
medidas cabíveis.
5.16. Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação da licitação oriunda desta descrição.
5.17. Assumir inteira responsabilidade, técnica e operacional, do objeto contratado, não
podendo, sob qualquer hipótese, transferi-la a outras empresas por problemas de
funcionamento do serviço.
5.17.1. Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua origem fora do
escopo do objeto contratado, a CONTRATADA repassará as informações técnicas com a
devida análise fundamentada que comprovem o fato para a CONTRATANTE, sem
qualquer ônus para esta.
5.18. Não fazer uso das informações prestadas pela CONTRATANTE que não seja em
absoluto cumprimento ao contrato em questão.
5.19. Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas por meio do serviço
desta contratação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra
de sigilo de telecomunicações.
5.19.1. A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na prestação de
serviços da CONTRATADA ensejará a responsabilidade criminal, na forma da lei, sem
prejuízo de outras providências nas demais esferas.
5.20. Comprometer-se juntamente com todos seus empregados, manter o sigilo e respeito
às normas de segurança vigentes no órgão ou entidade em razão do trabalho vinculado ao
contrato assinado;
5.21. Sujeitar-se aos acréscimos e supressões contratuais estabelecidos na forma do art. 65
da Lei n° 8.666/93, ou seja, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato.
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5.22. Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em serviço, bem
como zelar pela integridade da comunicação.
5.23. Possibilitar à CONTRATANTE, na condição de assinante viajante, receber a
prestação do serviço SMP e caixa postal (correio de voz), em redes de outras operadoras de
serviço sem custo adicional.
5.24. Providenciar
CONTRATANTE.

o

serviço

referente

a

bloqueio

quando

solicitado

pela

5.24.1. A CONTRATADA não poderá cobrar por ligações e/ou serviços a partir da referida
solicitação de bloqueio, e tal cobrança apenas poderá ocorrer quando da solicitação de
desbloqueio pela CONTRATANTE e o restabelecimento completo da prestação do serviço
pela CONTRATADA.
5.24.2. O bloqueio dos dispositivos móveis somente poderá ser executado por solicitação
de representante credenciado da CONTRATANTE.
5.25. Providenciar, no prazo máximo de 48 horas, o serviço de troca de número e/ou troca
de chip, sem qualquer ônus extra para a CONTRATANTE.
5.25.1. Manter em funcionamento contínuo todos os acessos SMP e caixa postal (correio
de voz).
5.26. No caso de identificação de clonagem, providenciar em até 1 (um) dia útil a
reparação, de forma que não haja interrupção dos serviços, devendo permanecer o mesmo
número do chip substituído.
5.27. Proceder à orientação necessária para configuração e operação dos recursos
tecnológicos dos aparelhos, no momento da entrega dos mesmos.
5.28. Atender às solicitações de serviços de habilitação, troca de número, entrega de
aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço eventualmente solicitado, somente por
preposto designado.
5.29. Na hipótese de extravio, furto, roubo ou perda do aparelho a CONTRATADA deverá
repor o aparelho no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a pedido do Fiscal do Contrato, e
inserir o valor do mesmo na próxima fatura da respectiva linha telefônica, com vistas ao
ressarcimento por parte da CONTRATANTE, conforme o caso, não obstante a apuração de
responsabilidades.
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5.30 A CONTRATADA devera assegurar gataria de fábrica mínima de 1 (um) ano aos
aparelhos. A Assistência técnica deverá ser realizada sempre que for necessário, de acordo
com o prazo estipulado pelo Código de defesa do consumidor, sem ônus para a
CONTRATANTE. No caso em qeu o defeito for ocasionado por mau uso do aparelho, a
assistência técnica deverá encaminhar laudo técnico a CONTRATANTE, bem como
encaminhar proposta para o devido conserto e troca do aparelho;
5.30.1. Se comprovado que o defeito não foi ocasionado por mau uso, o reparo ou
substituição dos aparelhos deverá ser feito em 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da
notificação à CONTRATADA, e não pode representar nenhum ônus para a
CONTRATANTE.
5.30.2. Em caso de defeito incorrigível, a CONTRATADA deverá efetuar a troca do
aparelho em uso, por novo, com características compatíveis com as licitadas ou por de
melhor atualização tecnológica, sem ônus a CONTRATANTE.
5.31. Realizar a entrega dos aparelhos e as habilitações de linhas conforme demanda da
CONTRATANTE, mediante Ordem de Serviço (OS) ou documento eletrônico.
5.32.1. A entrega e habilitação incluindo a verificação de que os aparelhos constam da lista
previamente aprovada, deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos,
contados do recebimento da notificação.
5.32.2. Os aparelhos móveis serão fornecidos pela CONTRATADA, em regime de
comodato SOB DEMANDA, observando-se que não será objeto de pagamento, a título de
habilitação, qualquer taxa de serviço para a ativação dos aparelhos.
5.32.3. Os aparelhos móveis deverão ser entregues à CONTRATANTE de acordo com os
prazos de habilitação definidos nesta descrição, incluindo todos os acessórios necessários à
plena utilização dos serviços contratados, tais como carregador de bateria, cabos de dados,
manual do usuário, etc.
5.32.4. Constatada qualquer defeito de operação, os respectivos aparelhos serão recusados,
ficando a CONTRATADA obrigada a apresentar novos aparelhos, observado o prazo
previsto para a entrega dos aparelhos.
5.33. Prover cobertura, de modo que se possa realizar chamadas e transmissão de dados
com boa qualidade de serviço em todos os andares do Edifício-Sede da CONTRATANTE,
em Brasília, inclusive no subsolo.
5.33.1. Caso seja necessário, deverão ser instalados reforçadores de sinais (ERB’s), ficando
por conta da CONTRATADA todos os custos com equipamentos e/ou serviços necessários
para cancelar o ponto de sombra então detectado.
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5.33.2. A CONTRATADA terá um prazo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do
Contrato, para implementação do sistema solicitado no item anterior.
6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos
recursos Orçamentários do CONTER, elemento de despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.030 –
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- TELEFONIA E INTERNET.
7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. O pagamento será efetuado à CONTRATADA no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
contado do aceite definitivo do objeto, compreendida nesse período a fase de ateste da
Nota Fiscal/fatura - a qual conterá o endereço, o CNPJ, os números do Banco, da Agência
e da Conta Corrente da empresa, o número da Nota de Empenho e a descrição clara do
objeto – em moeda corrente nacional, de acordo com as condições constantes na proposta
da empresa e aceitas pela CONTRATANTE.
7.1.1. A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, até o 5o (quinto) dia
útil do mês subsequente à execução do objeto, a Nota Fiscal/Fatura, a fim de que sejam
adotadas as medidas afetas ao pagamento.
7.2. A emissão da ordem bancária será efetivada após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida,
aceita e atestada pelo Fiscal do contrato e ter sido verificada a regularidade da
CONTRATADA, mediante consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de
Fornecedores (SICAF), ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS),
ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa
disponível no Portal do CNJ e à Certidão Negativa (ou Positiva com efeito de Negativa) de
Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovação, dentre outras coisas, do devido
recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos
estaduais e federais, conforme cada caso.
7.2.1. Os respectivos documentos de consulta ao SICAF e às demais certidões deverão ser
anexados ao processo de pagamento.
7.2.2. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará
pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento se reiniciará após a regularização da situação ou reapresentação do documento
fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
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7.2.3. Constatada a situação de irregularidade em quaisquer das certidões da
CONTRATADA, a mesma será notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelo
objeto já executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou,
no mesmo prazo, apresentar defesa.
7.2.3.1. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem
anterior poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da
CONTRATANTE.
7.2.3.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administração deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal e trabalhista quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
7.2.3.3. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias
à rescisão contratual em execução, nos autos dos processos administrativos
correspondentes, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.
7.2.3.4. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão, caso a CONTRATADA não regularize sua
situação junto ao SICAF.
7.2.3.5. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade do órgão ou entidade contratante, não será rescindido o contrato em execução
com empresa ou profissional inadimplente no SICAF.
8.DA CONTRATAÇÃO, DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
8.1. A vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses, a contar da data da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o
limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, com vistas
à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração.
8.1.1. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou
amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a
renovação.
9. DO REAJUSTE DE PREÇOS
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9.1. Eventual necessidade de reajuste aos preços propostos pela CONTRATADA deverão
ser previamente comunicados para deliberação da CONTRATANTE, observando-se
sempre intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes
concedidos, de acordo com a Lei n. 10.192/2001.
9.2. Os reajustes de tarifas devem ser comunicados à CONTRATANTE, por meio de
documento oficial expedido pela CONTRATADA.
10. CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS APARELHOS
10.1. A entrega dos aparelhos em comodato e dos chips deverá ser realizada no prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos a contar da solicitação da CONTRATANTE, de acordo
com a quantidade solicitada, ou seja, sob demanda.
10.1.1. O endereço para entrega será no SRTVN/702, Bl. P, Salas 2.060/2.062 – Ed.
Brasília Rádio Center – Brasília/DF – CEP 70719-900, Bairro: Asa Norte.
10.2. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificações constantes nesta descrição e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/
substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, à custa da Contratada, sem prejuízo da
aplicação de penalidades.
10.3. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade com a consequente
aceitação mediante termo circunstanciado.
10.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.
10.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
10.5. A CONTRATADA prestará garantia, conforme definido pelo Art. 56 da Lei n.º
8.666, de 21 de junho de 1993, correspondente a 1% (um por cento) do valor do contrato.
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº
10.520, de 2002, a Contratada que:
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11.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;
11.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
11.1.3. Fraudar na execução do contrato;
11.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
11.1.5. Cometer fraude fiscal;
11.1.6. Não mantiver a proposta.
11.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
11.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
11.3. Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
11.3.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto;
11.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
11.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;
11.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
11.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
11.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:
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11.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
11.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
11.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de
1999.
11.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
11.7.

As penalidades serão registradas no SICAF.

12. VALOR ESTIMADO
12.1. Estima-se o valor global do contrato, em R$ 1.275,44 (um mil duzentos e setenta e
cinco reais e quarenta e quatro centavos) mensais, totalizando o valor de R$ 15.305,28
(quinze mil trezentos e cinco reais e vinte e oito centavos) para a consecução da presente
contratação, conforme a pesquisa de mercado, foi realizada a média de preço estimado por
serviço (unidade/minuto) para cada linha; a média de preço estimado por serviço para as 5
(cinco) linhas e a média de preço total estimado para o contrato em caráter mensal e anual.
MEDIA MENSAL 5 LINHAS
R$ 1.275,44
MEDIA ANUAL DO CONTRATO PARA 5 LINHAS
R$ 15.305,28
13. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
13.1. CPL - Portaria CONTER nº 83/2018
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2018
ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
TIPO

DESCRIÇÃO

QNT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Para chamadas originadas e
Chamadas VC1 terminadas na área de mobilidade do
–Móvel/
assinante. Chamadas destinadas a 310MIN
Móvel(Mesma assinantes do Serviço Móvel Pessoal
Operadora)
da
mesma operadora.
Para chamadas originadas e
Chamadas VC1 terminadas na área de mobilidade do
–Móvel/ Fixo assinante. Chamadas destinadas a 90 MIN
assinantes do serviço fixo.
Para chamadas originadas e
Chamadas VC1
terminadas na área de mobilidade do 265MIN
–Móvel/
assinante. Chamadas destinadas a
Móvel(Outras
assinantes do Serviço Móvel Pessoal
Operadoras)
de outras operadoras
Para chamadas de longa distância
180 MIN
Chamadas VC2
com códigos de área diferentes.
-Móvel/Móvel
Chamadas destinadas a assinantes do
(Mesma
Serviço Móvel Pessoal da mesma
Operadora)
operadora.
90 MIN
Para chamadas de longa distância
Chamadas VC2 com códigos de área diferentes.
-Móvel/Fixo Chamadas destinadas a assinantes do
serviço fixo.
Para chamadas de longa distância
180MIN
Chamadas VC2
com códigos de área diferentes.
– Móvel/Móvel
Chamadas destinadas a assinantes do
(Outras
Serviço Móvel Pessoal de outras
Operadoras)
operadoras.
Para chamadas de longa distância 180 MIN
Chamadas VC3
com códigos de área diferentes.
– Móvel/Móvel
Chamadas destinadas a assinantes do
(Mesma
Serviço Móvel Pessoal da mesma
Operadora)
operadora.
Chamadas VC3 Para chamadas de longa distância
– Móvel/Fixo
com códigos de área diferentes. 90 MIN
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Chamadas destinadas a assinantes do
serviço fixo.
Para chamadas de longa distância
Chamadas VC3
com códigos de área diferentes.
– Móvel/Móvel
Chamadas destinadas a assinantes do
(Outras
Serviço Móvel Pessoal de outras
Operadoras)
operadoras.
Serviço
Telefônico na
modalidade
Longa Distância
Internacional
Envio de
mensagem de
texto (SMS) a
partir da Estação
Móvel para
outra estação
móvel da
mesma
operadora
Envio de
mensagem
multimídia
(MMS) a partir
da Estação
Móvel, mesmo
quando esta
estiver na
condição de
roaming(MMS);
Acesso a caixa
postal (CX
POSTAL)

180 MIN

60 MIN
FRANQUIA MENSAL .

25

FRANQUIAL MENSAL.

10

FRANQUIA MENSAL

35
FRANQUIA MENSAL
5 linhas

Assinatura
básica

MENSAL
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5 linhas
Assinatura
tarifa zero
intragrupo

Assinatura de
Serviço de dados
acesso a internet
3G ou 4G

5 linhas
Dados ilimitados mínimo 3 GB

Requisitos mínimos:

5 (CINCO)
APARELHOS
CELULARES
sob demanda

COMODATO COMODATO COMODATO

Sistema ANDROID 6.0
Tela 5.0 touch screen
Processador Octa-core
Memoria RAM 3GB
Memoria ROM 32GB
Rede 3G ou 4G
GSM Quad Band
Bateria 3300 mah
Câmera traseira de 12 MP
Câmera frontal de 5 MP
Wi-Fi e Bluetooth
Gravação de Video Full Hd

VALOR TOTAL

Valor Mensal
(R$)

Valor Anual
(R$)

a) A planilha final que será apresentada pela licitante vencedora deverá apresentar
valor global não superior ao orçamento estimado pelo CONTER, sob pena
desclassificação.
b) O preço proposto é de exclusiva responsabilidade deste licitante e não poderemos
pleitear quaisquer direitos, na vigência do contrato, nenhuma alteração, sob a
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
c) Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos e
despesas relacionadas a execução e necessários ao cumprimento integral do objeto,
tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, materiais, encargos sociais,
trabalhistas, transporte diversos, seguros, lucro, taxas e demais despesas.
d) Validade desta proposta é 60 (sessenta) dias.
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Desde já nos declaramos cientes de que o CONTER procederá à retenção de tributos e
contribuições nas situações previstas em lei, se houver.
Dados da Licitante:
Razão social:
CNPJ:
Endereço completo:
Telefone e fax:
Nome do Banco:
Número do Banco:
Agência:
Número da conta corrente:
Dados do preposto para firmar o contrato:
Nome completo:
CPF:
Carteira de Identidade:
Estado civil:
Nacionalidade:
Email:
Telefone:
Fax:
Local e data
..............................
Assinatura e carimbo (representante legal da licitante)
Observação: emitir em papel que identifique a licitante.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018
ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO
COM
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO
NACIONAL
DE
TÉCNICOS
EM
RADIOLOGIA E A EMPRESA XXXXX

O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, pessoa
jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 03.635.323/0001-40 com sede no
SRTVN, Quadra 702, Edifício Brasília Rádio Center, Sala nº 2.062, Brasília, Distrito
Federal, representado por Seu Diretor Presidente, TR. MANOEL BENEDITO VIANA
SANTOS, ora denominado CONTRATANTE; e XXXX, empresa com sede XXX, inscrita
no CNPJ sob o nº XXX, ora denominada CONTRATADO, tendo em vista o que consta no
Processo nº 46/2017 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente instrumento de Contrato, decorrente
do Pregão nº 07/2017, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada em
prestação de serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e
dados), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância
Internacional (LDI), na modalidade tipo Plano Corporativo Pós-Pago, devendo o serviço
oferecer as facilidades de roaming nacional automático e roaming internacional por
demanda, com liberação previamente solicitada pela contratante à contratada, assinatura
de serviço de dados de acesso à Internet Móvel Banda Larga 3G/4G, com o fornecimento
de 5 linhas telefônicas moveis, aparelhos e chips em regime de comodato (smartphones)
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SOB DEMANDA. Os serviços, objeto deste termo, encontram-se abaixo especificados e
quantificados.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONTRATAÇÃO, DA VIGÊNCIA E DA
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
2.1. A vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses, a contar da data da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o
limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, com
vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração.
2.2. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou
amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para
a renovação.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor do presente Contrato é de R$ ............ (...............).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos
recursos Orçamentários do CONTER, elemento de despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.030 –
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- TELEFONIA E INTERNET.
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O pagamento será efetuado à CONTRATADA no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
contado do aceite definitivo do objeto, compreendida nesse período a fase de ateste da
Nota Fiscal/fatura - a qual conterá o endereço, o CNPJ, os números do Banco, da Agência
e da Conta Corrente da empresa, o número da Nota de Empenho e a descrição clara do
objeto – em moeda corrente nacional, de acordo com as condições constantes na proposta
da empresa e aceitas pela CONTRATANTE.
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5.1.1. A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, até o 5o (quinto) dia
útil do mês subsequente à execução do objeto, a Nota Fiscal/Fatura, a fim de que sejam
adotadas as medidas afetas ao pagamento.
5.2. A emissão da ordem bancária será efetivada após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida,
aceita e atestada pelo Fiscal do contrato e ter sido verificada a regularidade da
CONTRATADA, mediante consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de
Fornecedores (SICAF), ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS),
ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa
disponível no Portal do CNJ e à Certidão Negativa (ou Positiva com efeito de Negativa) de
Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovação, dentre outras coisas, do devido
recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos
estaduais e federais, conforme cada caso.
5.2.1. Os respectivos documentos de consulta ao SICAF e às demais certidões deverão ser
anexados ao processo de pagamento.
5.2.2. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará
pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento se reiniciará após a regularização da situação ou reapresentação do documento
fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
5.2.3. Constatada a situação de irregularidade em quaisquer das certidões da
CONTRATADA, a mesma será notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelo
objeto já executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou,
no mesmo prazo, apresentar defesa.
5.2.3.1. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem
anterior poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da
CONTRATANTE.
5.2.3.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administração deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal e trabalhista quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
5.2.3.3. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias
à rescisão contratual em execução, nos autos dos processos administrativos
correspondentes, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.
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5.2.3.4. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão, caso a CONTRATADA não regularize sua
situação junto ao SICAF.
5.2.3.5. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade do órgão ou entidade contratante, não será rescindido o contrato em execução
com empresa ou profissional inadimplente no SICAF.

6.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. Eventual necessidade de reajuste aos preços propostos pela CONTRATADA deverão
ser previamente comunicados para deliberação da CONTRATANTE, observando-se
sempre intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes
concedidos, de acordo com a Lei n. 10.192/2001.
6.2. Os reajustes de tarifas devem ser comunicados à CONTRATANTE, por meio de
documento oficial expedido pela CONTRATADA.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA – CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS APARELHOS

7.1 O modo condições de entrega dos aparelhos são aqueles previstos no Termo de
Referência
8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado
pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.
9. CLÁUSULA NONA
CONTRATADA

–

OBRIGAÇÕES

DA

CONTRATANTE

E

DA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas
no Termo de Referência.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
10.1. O modo de execução dos serviços são aqueles previstos no Termo de Referência.
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
10.1
O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas
no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
10.2
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurandose à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
10.3
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.4
O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:
10.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
10.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
10.4.3 Indenizações e multas.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES
13.1. É vedado à CONTRATADA:
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS.
14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais
normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo
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as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– FORO
16.1. É eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF para dirimir os litígios
que decorrerem da execução deste Contrato que não possam ser compostos pela
conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.
..........................................., .......... de.......................................... de 20.....

_________________________
Responsável legal da CONTRATANTE
_________________________
Responsável legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
12-
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