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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2016 
 

O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA SÉTIMA REGIÃO – CREFITO 7, por 
intermédio de seu Presidente, CLEBER MURILO PINHEIRO SADY, torna público que se encontra aberta, 
nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL MENSAL, a 
ser realizada no dia 22/08/2016 às 9h30 em sessão pública pela Pregoeira NEILA MASCARENHAS MOTA e 
equipe de apoio, designados pela Portaria n° 079/2016, por meio do Sistema Eletrônico do Banco do Brasil 
Licitacoes-e, através do site www.licitacoes-e.com.br, de conformidade com as disposições da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, pelos Decretos 3.555/2000, 5.450/2005 e 7.892/2013, Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como as condições estabelecidas a seguir: 
 
1 – DO OBJETO 
1.1 - O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços 
de telecomunicações, que possuam outorga da ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações –, para 
prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP - Serviço Móvel Pessoal), através da tecnologia 
mínima 3G pelo sistema digital pós-pago, mediante o fornecimento de 32 (trinta e dois) acessos móveis, 
com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) em regime de comodato na quantidade total de 
27(vinte e sete) + 05(cinco) chips, oferecendo o serviço de ligações locais – VC 1, além de serviços de 
mensagens de texto e pacote de dados para acesso à internet e roaming nacional, conforme 
especificações detalhadas no Termo de Referência-TR, Anexo I do edital. 
 
1.2 - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Portal do 
licitações-e do Banco do Brasil e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 
 
1.3 - A presente licitação não é exclusiva para a participação de microempresas - ME's e empresas de 
pequeno porte – EPP's, nos termos do art. 49, incisos I, II e III da Lei Complementar nº 123/06. 
 
2 - DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 
2.1 DIA: 22 de agosto de 2016 
HORÁRIO: 9h30 (Horário de Brasília/DF) 
Local/End. Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br 
 
2.2 O edital poderá também ser obtido por meio do endereço eletrônico http://www.crefito7.org.br. 
Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitação pelo e-mail 
licitacao@crefito7.org.br, por correspondência endereçada a Sra. Pregoeira para o endereço – Avenida 
Tancredo Neves, 939 – Esplanada Tower, Sala 101,102,107, Caminho das Árvores, Cep: 41.820-021. 
 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
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3.1. Poderão participar desta licitação: 
 
3.1.1. Os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante 
deste Edital e seus anexos. 
 
3.1.2. Os interessados que estiverem previamente credenciados junto ao provedor do Sistema do Banco 
do Brasil, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br, nos termos do Decreto nº 5.450/05. 
 
3.1.2.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor 
de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Banco do Brasil, onde também deverão 
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua 
correta utilização. 
 
3.1.2.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema 
ou ao CREFITO 7 responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 
 
3.2 Não poderão participar desta licitação: 
 
3.2.1 Os interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, 
liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, cooperativas, 
empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos 
para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e 
contratar pelo CREFITO 7. 
 
3.2.2 Empresas prestadoras que tenham como sócios, gerentes ou diretores, membro ou servidor em 
exercício no CREFITO 7, ocupante de cargo de direção, ou, ainda, cônjuge, companheiro ou parente até o 
terceiro grau, inclusive, em linha reta, colateral ou por afinidade, bem como empregados a serem 
utilizados no fornecimento que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros ou servidores 
do CREFITO 7. 
 
4 – DO ENVIO E DA PROPOSTA DE PREÇOS 
4.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá encaminhar sua proposta exclusivamente 
por meio eletrônico através do sítio www.licitacoes-e.com.br, a partir da data da liberação do edital até a 
data da abertura. 
 
4.2 – As licitantes deverão elaborar suas propostas, com observância das seguintes condições: 
a. Redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, fazendo 
constar nome e o número do seu registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
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b. Indicar endereço, e-mail, fax e telefone de contato, bem como fazer menção ao número deste Pregão 
Eletrônico, ao dia e a hora da realização de sua sessão pública; 
c. Informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 
contados do dia útil imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital; 
 
d. ATENÇÃO: Consignar o PREÇO GLOBAL MENSAL, observando a PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, 
constante do Anexo I do Edital, que corresponderá ao valor a ser pago pelo pacote mínimo dos serviços 
especificados, podendo este valor sofrer alterações no decorrer da execução do contrato, em caso de 
consumo superior ao fixado no referido pacote mínimo de serviços; 
 
e. Incluir no preço ofertado todos os custos decorrentes da contratação, tais como: transporte, mão-de-
obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, fretes, taxas e outras 
despesas incidentes ou necessárias à perfeita execução dos serviços, na forma prevista neste Edital. 
 
4.3 - A proposta vencedora, ajustada ao valor do lance ou da negociação realizada com o Pregoeiro, deverá 
ser anexada, em campo próprio disponibilizado pelo Site do Licitacoes-e do Banco do Brasil, no prazo 
estipulado após a convocação. 
 
4.4 - Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer 
que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos preços ofertados, 
os quais poderão ser reduzidos quando da fase de lances do certame. 
 
4.5 - Não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e 
aceito pelo Pregoeiro. 
 
4.6 - A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital. 
 
4.7 - A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega 
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de dezesseis anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 
 
4.8 - A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em 
campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos 
benefícios previstos nessa lei. 
 
4.9 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante 
às sanções previstas neste edital. 
 
4.10 - As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 
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4.11 - Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem 
prejuízo das sanções previstas nesse edital. 
 
4.12 - Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
encaminhada. 
 
4.13 - As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública 
estabelecida no preâmbulo deste Edital. 
 
4.14 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes 
liberados dos compromissos assumidos. 
 
5 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
5.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora 
indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br 
 
5.2 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente 
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
 
5.3 - Cabem as licitantes acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
6 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
6.1 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
 
6.2 - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 
 
7 - DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
7.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor 
consignados no registro de cada lance. 
 
7.2. ATENÇÃO: Os lances deverão ser formulados pelo MENOR PREÇO GLOBAL MENSAL. 
 
7.3. Os custos foram levantados em pesquisa média de preço que será considerada como referencial de 
valor máximo a ser pago na contratação, sendo desclassificadas, após a etapa de lances, as propostas com 
preço global mensal superior a R$ 5.300,04 (Cinco Mil, Trezentos Reais e Quatro Centavos). 
 
7.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação. 
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7.5. Os licitantes somente poderão oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no 
sistema. 
 
7.6. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 
 
7.7. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. Os lances apresentados e 
levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do 
licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 
 
7.8. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 
manifestamente inexequível. 
 
7.9. Se ocorrer à desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
 
7.10. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos 
participantes no sítio www.licitacoes-e.com.br. 
 
7.11. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro. O sistema eletrônico 
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, com indicação do período de tempo para 
apresentação de lances, findo o qual a etapa de lances será automaticamente encerrada de maneira 
aleatória pelo próprio sistema. 
 
8 - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
8.1 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de 
pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, 
proceder-se-á da seguinte forma: 
 
8.1.1 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) 
minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se atendidas as 
exigências deste edital, ser contratada. 
 
8.1.2 Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na 
forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadram na condição prevista no caput, 
estes serão convocados, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
8.1.3 A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo 
Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 
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8.1.4 Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta cláusula, o procedimento licitatório 
prossegue com os demais licitantes. 
 
 
9 - DA NEGOCIAÇÃO 
9.1 O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o 
lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. 
 
9.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
 
10 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
10.1 - O Pregoeiro fixará prazo de 60 (sessenta) minutos para reenvio da proposta de preço adequada ao 
último lance. 
 
10.2 - Os documentos remetidos via fax ou por meio eletrônico deverão ser encaminhados em original ou 
por cópia autenticada, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da solicitação do Pregoeiro, ao Conselho 
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Sétima Região – CREFITO 7, situado na Avenida 
Tancredo Neves, 939 – Esplanada Tower, Sala 101,102,107, Caminho das Árvores, Cep: 41.820-021. 
 
10.3 A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta cláusula, 
será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 
 
10.4 O Pregoeiro poderá solicitar parecer técnico aos funcionários pertencentes ao quadro do CREFITO 7 
ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas, para orientar sua decisão. 
 
10.5 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido. 
 
10.6 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 
com os preços de mercado. 
 
10.7 Para aceitação da melhor proposta o pregoeiro considerará o MENOR PREÇO GLOBAL MENSAL e o 
atendimento das condições de habilitação exigidas no Edital. 
 
11 - DA HABILITAÇÃO 
 
11.1 - A habilitação da licitante será efetuada mediante análise da documentação abaixo exigida, sendo 
enviada para o fax (71) 3341-8734 ou digitalizada para o e-mail licitacao@crefito7.org.br, devendo 
posteriormente encaminhar a documentação original com cópia autenticada no prazo de 03(três) dias 
úteis, para o endereço constante no preâmbulo deste Edital, aos cuidados da Sra. Neila Marcarenhas 
Mota,  para verificação da validade dos documentos: 
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11.1.1 - Habilitação Jurídica: 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 
c)Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado do rol de diretores em 
exercício; 
d)Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, bem como ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir; 
 
11.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a)prova de regularidade junto à Fazenda Pública Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa 
da União); Fazenda Estadual e Fazenda Municipal; 
b)Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros- CND e 
Certidão de Regularidade junto ao Instituto Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
c) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT), comprovando a inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei Ordinária 12440, de 07 de julho de 2011, e Resolução 
Administrativa nº 1.470, de 24 de agosto de 2011, do TST. 
 
11.1.3 - Qualificação Técnica: 
a) Comprovação de aptidão por meio de Atestado (s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) aptidão do licitante para execução de serviço 
com as características do objeto da licitação; 
b) Declaração de que manterá, durante a execução do contrato, preposto na cidade de Salvador/BA, 
objetivando prestar esclarecimentos, receber e resolver reclamações, acordar a respeito, dentre outras 
atribuições, durante a vigência do contrato, indicando o nome do preposto que irá representá-la quando 
da execução do contrato, fornecendo telefone, na cidade de Salvador/Ba, endereço e telefone de contato 
para os casos de urgência, em observância ao disposto no art. 68 da lei 8.666/93; 
c) Apresentar TERMO DE AUTORIZAÇÃO ou DECLARAÇÃO de que detêm a CONCESSÃO dada pela Agência 
Nacional de Telecomunicações – ANATEL para prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP; 
d) Comprovação do atendimento da cobertura mínima exigida neste documento, quanto aprestação dos 
serviços de telefonia móvel pessoal. 
e) Plano Básico de Serviços ou Plano Alternativo de Serviços da prestadora para a área de cobertura dos 
Estados da Bahia e Sergipe, aprovado pela ANATEL. 
 
11.1.4 - Qualificação Econômico-Financeira: 
a)certidão negativa de falência, expedida pelo Cartório de Distribuição da sede do licitante, expedida nos 
últimos 30 dias antecedentes a abertura da licitação; 
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b)balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, 
que permitam aferir a condição financeira da empresa licitante, que será baseada na obtenção de índices 
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente(LC), maiores que 1 (um). 
 
c) As empresas participantes do certame, que apresentarem qualquer dos índices relativos à situação 
financeira igual ou menor que 1,0 (um) deverão comprovar, até a data da apresentação da proposta, 
capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo, igual ou superior a 5% (cinco por cento) do valor estimado 
para cada lote. A comprovação deverá ser feita mediante apresentação de documento assinado por 
profissional legalmente habilitado. 
 
d) O licitante vencedor deverá, ainda, apresentar as declarações, conforme os Anexos deste edital, 
devidamente assinados por seu representante legal. 
 
e) As MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, deverão apresentar declaração esclarecendo 
tal situação, para fins de aplicação da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e Dec. 6204/07, conforme 
Anexo, ressaltando, ainda, que não se enquadram nos termos do § 4º, do artigo 3º da Lei Complementar 
123/2006. 
 
f) Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, nos termos do 
art. 32 da Lei 8.666/93. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis. 
 
g) As ME's e EPP's deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de habilitação, inclusive 
os documentos de regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição, caso em que, será 
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da declaração de vencedor, para a regularização do(s) 
documento(s), podendo tal prazo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração. 
 
h) A não comprovação da regularidade fiscal até o final do prazo estabelecido, implicará na decadência 
do direito da primeira colocada, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 
i) Os documentos obtidos por meio de sites oficiais, terão sua autenticidade verificada na sessão, via 
Internet, sendo o documento certificado pelo Pregoeiro. 
 
j) Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, constando o nº do CNPJ e respectivo 
endereço, referindo-se ao local da sede da empresa licitante. 
 
l) Serão inabilitados os licitantes que não cumprirem plenamente as exigências estatuídas neste Edital. 
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m) Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, sendo 
assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Ordenador de Despesas. 
 
o) Informar, em campo próprio disponibilizado no sistema do e-licitacoes do Banco do Brasil, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 
p) Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora. 
 
12 - DO RECURSO 
12.1 - Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante 
poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. 
 
12.2 - A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao licitante 
vencedor. 
 
12.3 - O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em 
campo próprio do sistema. 
 
12.4 - A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo 
próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a 
apresentar contra-razões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do 
prazo da recorrente. 
 
12.5 - Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contra razões de recurso, o 
licitante interessado poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances. 
 
12.6 - As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados 
pela autoridade competente. 
 
12.7 - O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
13.1 - O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em 
que a adjudicação caberá a autoridade competente para homologação. 
 
13.2 - A homologação deste Pregão compete ao Presidente do Conselho  Regional de Fisoterapia e Terapia 
Ocupacional da Sétima Região – Crefito 7. 
 
13.3 - O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente a licitante vencedora. 
 
14 – DAS SANÇÕES 
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14.1. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com o 
CREFITO 7, as sanções administrativas aplicadas ao licitante serão as seguintes: 
 
14.1.1 Advertência. 
 
14.1.2 Multa, na forma prevista no instrumento convocatório; 
 
14.1.3 Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
 
14.1.4 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 o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior. 
 
14.2 - Na hipótese de descumprimento de qualquer das condições avençadas, implicará multa 
correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
total do contrato, subtraído o que foi executado. 
 
14.3 - Não havendo mais interesse do CREFITO 7 na execução parcial ou total do contrato, em razão do 
descumprimento pelo contratado de qualquer das condições estabelecidas para a prestação dos serviços 
objeto deste certame, implicará multa no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato. 
 
14.4 - O disposto nos itens anteriores não prejudicará a aplicação de outras penalidades a que esteja 
sujeita a CONTRATADA, nos termos dos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93. 
 
14.5 - As multas a que se referem os itens acima serão descontadas dos pagamentos devidos pelo CREFITO 
7 ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas 
cumulativamente com as demais sanções previstas nesta cláusula. 
 
14.6 - Sempre que não houver prejuízo para o CREFITO 7, às penalidades impostas poderão ser relevadas 
ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério. 
 
14.7 - O não atendimento à convocação para a assinatura do contrato, ato que caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida; ou no caso de não regularização por parte da 
microempresa ou empresa de pequeno porte da documentação prevista neste edital, no prazo também 
previsto neste edital, acarretará em multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 
contrato, sem prejuízo de outras cominações legais. 
 
14.8 - A licitante vencedora que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 
contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o 
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retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e de contratar com a União, e será descredenciada do 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e nas demais cominações 
legais.  
 
14.9 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por 
parte do adjudicatário, na forma da lei. 
 
15 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
15.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física 
ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada 
exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@crefito7.org.br. 
 
15.2 - O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas. 
 
15.3 - Acolhida à impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
15.4 - Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da 
data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico 
licitacao@crefito7.org.br. 
 
15.5 - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema 
eletrônico para os interessados. 
 
16 – DA CONTRATAÇÃO 
16.1 – O licitante adjudicatário poderá ser convocado oficialmente pelo Crefito 7 para assinar o termo de 
contrato, devendo comparecer no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento 
da comunicação oficial, podendo o referido prazo ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração (art. 64, §1º, da Lei 8.666/93). 
 
16.2 - Decorridos os prazos acima citados e, não tendo a empresa vencedora comparecido ao 
chamamento, perderá o direito à contratação, estando sujeita às penalidades previstas no item 9 deste 
Edital 
 
16.3 - Verificada a hipótese expressa no subitem 16.2, bem como em caso de perda dos requisitos de 
habilitação constantes neste Edital, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de 
classificação e requisitos de habilitação, conforme art. 27, §3º do Dec. 5.450/05, até a efetiva contratação. 
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17 – DO PRAZO PARA ADIMPLEMENTO DO OBJETO 
16.1 - Os serviços objeto da contratação deverão ser iniciados em até 10 (dez) dias, a contar da data de 
assinatura do contrato, com a entrega dos aparelhos móveis no Crefito 7, na cidade de Salvador/BA, 
situada na Avenida Tancredo Neves, 939 – Caminho das Arvores/BA, CEP: 41.820-021, devidamente 
habilitados e, se for o caso, manter as mesmas numerações das linhas existentes. 
 
18 – DO PAGAMENTO 
 
18.1- O pagamento será efetuado após a liquidação da despesa, por meio de ordem bancária, através do 
Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias úteis, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura/recibo, 
devidamente certificada pelo fiscal da contratação; 
 
18.2-Poderá ainda, ser creditado em nome da contratada, mediante Ordem Bancária em conta corrente 
por ela indicada ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas com códigos de barras, uma 
vez satisfeitas as condições estabelecidas no contrato. 

18.2.1-Os pagamentos mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária serão 
realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das 
exigências legais (INRFB nº 1.234/2012), principalmente no que se refere às retenções tributárias. 

 
18.3-Eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura contratada não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida, entre a data acima 
referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da obrigação, será calculada conforme Portaria nº. 
1960/96, do Ministério das Comunicações, aplicada de forma isonômica para todas as operadoras, ou 
seja: aplicação de multa moratória de 2% sobre o valor do débito e os juros moratórios determinados pela 
Lei Brasileira, assim como demonstrado: 

18.3.1-O não pagamento da fatura na data de seu vencimento terá como consequência ao 
assinante o seguinte: 
a) aplicação de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor total do débito, incidente a 
partir do dia seguinte ao do vencimento; 
b) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore”, contados a partir 
da data de vencimento da fatura, bem como atualização do débito pelo IGP-M, publicado pela 
Fundação Getúlio Vargas ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo. 
c)A compensação financeira prevista neste item será incluída em fatura/nota fiscal emitida 
posteriormente à ocorrência. 

 
18.4 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito a reajustamento de preço; 
 
18.5- Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
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18.6 Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, este ficará pendente até que a empresa vencedora providencie as medidas saneadoras 
necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus ao CONTRATANTE. 
 
18.7 Se, por qualquer motivo alheio à vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestação do serviço, 
o período correspondente não gerará obrigação de pagamento. 
 
19 – DO REAJUSTE 
19.1 Os valores ofertados na proposta serão reajustados de acordo com os aumentos determinados pelo 
órgão regulador do Governo Federal (ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações). 
 
19.2 - As alterações decorrentes de Reajustes serão formalizadas por meio de apostilamento; 
 
20 – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 
20.1 – Nos termos do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/93, o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços oucompras, até 25% 
do valor inicial atualizado contrato, e, no caso particular de reforma de edifícioou de equipamento, até o 
limite de 50% para os seus acréscimos. 
 
20.2 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no subitem anterior, salvo 
as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 
 
21 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
21.1 –As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação, correrão à conta do recurso 
orçamentário – 6.2.2.1.1.01.04.04.036 – Serviços de Telecomunicações. 
 
22 -  DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
22.1 - O início da contratação e da prestação dos serviços ocorrerá a partir da assinatura do contrato que 
terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, 
por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inciso II, da Lei 
8.666/93. 
 
23 - DOS LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
23.1 - A prestação dos serviços de telefonia móvel pessoal objeto deste termo de referência será feita 
nos seguintes locais: 
a) No Estado da Bahia e Sergipe. 
 
24 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 
24.1 – Estão estabelecidas e detalhadas no item 12 do Termo de Referência. 
 
25 – DAS LINHAS TELEFÔNICAS 
25.1 – Estão estabelecidas e detalhadas no item 13 do Termo de Referência. 
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26 – DOS PREÇOS PROPOSTOS 
26.1 – Estão estabelecidos e detalhados no item 14 do Termo de Referência. 
 
27 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
27.1 – Estão estabelecidos e detalhados no item 15 do Termo de Referência. 
 
28 – DA ESTIMATIVA DE TRÁFEGO 
28.1 – Estão estabelecidos e detalhados no item 16 do Termo de Referência. 
 
29 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
29.1 - A presente licitação não importará necessariamente na contratação da adjudicatária, podendo a 
Administração do CREFITO 7, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas 
de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato 
escrito e fundamentado, sendo dada a devida ciência aos licitantes, por meio de publicação no órgão 
oficial. 
 
29.2 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, não sendo 
o CREFITO 7, em nenhuma hipótese, responsável por tais custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo licitatório. 
 
29.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, observando-se o início e término em dias úteis de expediente normal neste 
CREFITO 7. 
 
29.4 – Os atos e decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes 
interessados, por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante 
publicação no Diário Oficial da União. 
 
29.5 - 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 do 
Pregoeiro em contrário. 
 
29.6 -O presente Edital encontra-se disponível no site www.crefito7.org.br e  www.licitacoes-e.com.br. 
 
29.7 Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições legais e 
princípios gerais do direito. 
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29.8 - O desatendimento pelo licitante, de exigências formais não essenciais, não importará o afastamento 
do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta, conforme a prudente análise do Pregoeiro. 
 
29.9 - 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, a finalidade e a 
segurança da contratação. 
 
29.10 - O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta da licitante vencedora farão parte 
integrante do Contrato, independente de transcrição; 
 
29.11 - É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 
 
29.12 - A licitante vencedora é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 
 
29.13 - A licitante vencedora se compromete manter durante a vigência do contrato, todas as condições 
de habilitação e qualificação. 
 
29.14 - A licitante vencedora assumirá a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da 
adjudicação desta Licitação; 
 
29.15 - Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 
 
29.16 – A licitante vencedora que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 
 
29.17 - Acompanham este edital os seguintes anexos: 
 
Anexo I Termo de Referência; 
Anexo II Declaração dos Cumprimentos dos Requisitos de Habilitação e Inexistência de Fatos  

Impeditivos  da Habilitação; 
Anexo III Declaração que não possui empregados menores de 18 anos; 
Anexo IV Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo V Minuta de Contrato. 

 
29.18 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato; 
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29.19 – A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CREFITO 7, não eximirá a licitante vencedora 
de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes; 
 
29.20 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 
Edital e seus anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no Avenida Tancredo Neves, 939 
– Esplanada Tower, Sala 101,102,107, Caminho das Árvores, Cep: 41.820-021., ou pelo telefone: (0**71) 
3341-8734, até dois dias úteis antes da data de abertura do Pregão Eletrônico; 
 
29.21 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação; 
 
29.22 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o foro da Justiça Federal, Seção 
Judiciária do Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro. 
 
Salvador-BA, 01 agosto de 2016. 
 
 

CLÉBER MURILO PINHEIRO SADY 
PRESIDENTE 

 
 

NEILA MASCARENHAS MOTA 
PREGOEIRO 

 
 

CAROLINE BARRETO DE ANDRADE SANTANA 
EQUIPE DE APOIO 

 
 

VÂNIA CORREIA DE MELO SANTOS 
EQUIPE DE APOIO 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Introdução 

    1.1 Considerações iniciais 

    Este termo de referência tem por objetivos:  

a) Caracterizar o objeto a ser contratado;  

b) Estabelecer método de planejamento gerencial das atividades;  

c) Estabelecer nível de qualidade desejado para a contratação;  

d) Estabelecer os critérios de entrega, pagamento e demais condições a serem observadas durante o 

cumprimento do contrato.  

2. Justificativa 

Considerando que em agosto do corrente ano expirará a vigência do Contrato com a atual Operadora que 

presta serviços de Telecominicações, cujo objeto é a prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP 

– Serviço Móvel Pessoal), para atender às necessidades do CREFITO 7, bem como dos fiscais (viajando 

pelos Estados da Bahia e Sergipe) e outros servidores (Presidente, diretores, assessores etc);  

3. Conexão entre a contratação e o planejamento existente  
Projeto Orçamentário para o Exercício 2016. 

4. Agrupamento de itens em lotes 

NÃO SE APLICA AO CASO. 

5. Critérios ambientais adotados  

NÃO SE APLICA AO CASO.  

6. Natureza do serviço: 

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 

7. Inexigibilidade da licitação 
 
NÃO SE APLICA AO CASO. 
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8. Referências a estudos preliminares 
NÃO SE APLICA AO CASO. 
 
9. Objetivo 
 
O presente Termo de Referência tem por objetivo a Contratação de Empresa especializada em 
Telecomunicações que possua outorga da ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, para 
prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP - Serviço Móvel Pessoal), através da tecnologia 
mínima 3G pelo sistema digital pós-pago, conforme justificativa no item 2.1. 
 
10. Objeto 
O presente termo de referência tem como objeto a contratação de empresa especializada em 
telecomunicações, que possuam outorga da ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, para 
prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP - Serviço Móvel Pessoal), através da tecnologia 
mínima 3G pelo sistema digital pós-pago, mediante o fornecimento de 32 (trinta e dois) acessos móveis, 
com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) em regime de comodato na quantidade total de 
27(vinte e sete) + 05(cinco) chips, oferecendo o serviço de ligações locais – VC1, além de serviços de 
mensagens de texto, pacote de dados para acesso à internet e roaming nacional, a serem executados por 
empresa prestadora de telefonia, para o Crefito 7, conforme especificações e quantitativos estabelecidos 
neste termo de referência e seus anexos. 
 
11. Das definições 
Para efeito deste termo de referência e, em se tratando de SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), devem ser 
consideradas algumas definições importantes, tais como: 
a) ANATEL: Agência Nacional de Telecomunicações - entidade integrante da Administração Pública 
Federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério das Comunicações, 
com a função de órgão regulador das telecomunicações e sede no Distrito Federal; 
b) SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES: Entende-se por serviço de telecomunicações aquele que, por meio 
da transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, 
situados em áreas locais distintas no território nacional, dentro das regiões definidas no Plano Geral de 
Outorga; 
c) SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP): Entende-se como sendo o serviço de telecomunicações terrestre, 
aberto à correspondência pública, que utiliza sistema de rádio comunicações com técnica celular, 
interconectado à rede pública de telecomunicações, e acessado por meio de terminais portáteis, 
transportáveis e veiculares, de uso individual; 
d) TÉCNICA CELULAR: Técnica que consiste em dividir uma área geográfica em subáreas, denominadas 
células, atribuindo-se a cada célula uma frequência ou grupos de frequências, permitindo-se a sua 
reutilização em outras células; 
e) INTERCONEXÃO: É a ligação entre redes de concessionárias de SMP, de concessionárias de STP e de 
empresa exploradora de troncos interestaduais e internacionais, com o fim de cursar o tráfego entre suas 
redes, para realizar a comunicação entre usuários; 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO 
CREFITO-7 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
SEDE: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 S/ 101 –  Caminho das Árvores. Salvador/Ba - CEP 41.820.021  

Telefones: 71-3341-8734 /0800-0717171 http://www.crefito7.org.br/ / financeiro@crefito7.org.br 

Delegacia em Aracaju (SE)  

Rua Pacatuba, Ed. Paulo Figueiredo, nº 254, Lj. 12 – Centro. Aracaju/Se - CEP 49.010-150 Telefax: (79) 3224-4761 /0800-0717171 

Delegacia em Vitória da Conquista (BA)  

Pça Tancredo Neves, Shopping Conquista Center, 85A, 2º piso, S/ 41D – Vitória da Conquista/BA - CEP: 45.000-525 Telefax: (77) 3421-6520 

 

f) ÁREA DE CONCESSÃO: Área geográfica delimitada pelo Ministério das Comunicações, na qual a 
concessionária de SMP deve explorar o serviço, nos termos do contrato de concessão, observando a 
regulamentação pertinente; 
g) ÁREA DE CONTROLE: Área geográfica em que o SMP é controlado por uma determinada central de 
comutação e controle; 
h) ÁREA DE REGISTRO: Área de localização na qual uma estação móvel é registrada por ocasião de sua 
habilitação no SMP; 
i) ÁREA DE SERVIÇO: Conjunto de áreas de cobertura, podendo conter uma ou várias áreas de controle, 
em que estações móveis têm acesso ao SMP e na qual uma estação móvel pode ser acessada, sem 
conhecimento prévio de sua exata localização, inclusive por um usuário do serviço telefônico público. 
 
12. Especificações Técnicas dos Serviços 
 
O serviço objeto deste termo de referência deverá obedecer às disposições do Decreto nº 6.654, de 20 
de novembro de 2008 – Plano Geral de Outorga de Serviço deTelecomunicações prestado no regime 
público – PGO, e alterações posteriores; Decreto nº2.056, de 04/novembro/1996 – Regulamento de 
Serviço Móvel Celular (Resolução nº 477/2007-ANATEL), e alterações posteriores, e demais normas 
estabelecidas pela Agência Nacional deTelecomunicações – ANATEL, entidade integrante da 
Administração Pública Federal Indireta,submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério 
das Telecomunicações, comfunção de órgão regulador dos serviços de telecomunicações no território 
nacional, e consistirá,no mínimo, das seguintes operações: 
 

ITEM TIPO DESCRIÇÃ0 

1 Chamadas VC1 – Móvel/ Móvel 
(Mesma Operadora) 

Para chamadas originadas e terminadas na área de 
mobilidade do assinante. Chamadas destinadas a 
assinantes do Serviço Móvel Pessoal da mesma operadora. 

2 Chamadas VC1 – Intragrupo Para chamadas originadas e terminadas na área de 
mobilidade do assinante. Chamadas destinadas a 
assinantes do Serviço Móvel Pessoal, pertencentes ao 
Plano Contratado. 

3 Chamadas VC1 – Móvel/ Fixo Para chamadas originadas e terminadas na área de 
mobilidade do assinante. Chamadas destinadas a 
assinantes do serviço fixo. 

4 Chamadas VC1 – Móvel/ Móvel 
(Outras Operadoras) 

Para chamadas originadas e terminadas na área de 
mobilidade do assinante. Chamadas destinadas a 
assinantes do Serviço Móvel Pessoal de outras 
operadoras. 

 
Os serviços objeto deste termo de referência compreendem a prestação dos serviços de telefonia móvel 
pessoal (SMP), através da tecnologia mínima 3G, no sistema pós-pago, abrangendo as ligações locais 
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(VC1), além de serviços de mensagens de texto e pacote de dados para acesso à internet, a serem 
executados por empresa prestadora de telefonia, para o Crefito 7, nos Estados de Bahia e Sergipe;  
Os serviços contratados deverão ser realizados 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, 
durante todo o período de vigência do contrato, não sendo admitida sua interrupção sem justa causa e 
prévia comunicação à contratante, ressalvados oscasos fortuitos decorrentes de problemas não 
programados pela contratada, bem como obedecer todos os critérios abaixo relacionados: 
 
SERVIÇO MÓVEL PESSOAL LOCAL (VC1) – GRUPO 01 
 
Critérios para originar e receber chamadas: 
 
I - Dentro da Área de Mobilidade: 
a) O usuário poderá receber chamadas locais, nacionais e internacionais, sem restrições; 
b) O usuário poderá originar chamadas locais dentro da área de registro do tipo VC-1; 
c) O usuário poderá receber e originar chamadas a cobrar, para qualquer usuário dos serviços de 
telecomunicações de interesse coletivo. 
 
II - Fora da Área de Mobilidade: 
a) O usuário poderá receber chamadas locais, nacionais e internacionais; 
b) O usuário poderá originar chamadas locais do tipo da chamada local em roaming (VC- 1R e/ou VC-R); 
c) O usuário poderá originar e receber chamadas a cobrar, para qualquer usuário dos serviços de 
telecomunicações de interesse coletivo.  
 
Critérios e formas de cobrança dos SMP neste Termo de Referência: 
 
a) A contratante deverá ser isenta do valor da habilitação de todas as suas unidades móveis celulares 
durante toda a vigência do contrato; 
 
b) Os valores relativos às chamadas locais VC-1 (móvel-fixo), VC (móvelmóvel) e VC-IR (móvel-móvel intra-
rede) deverão ser cobrados por minuto e são devidos a empresa contratada conforme ANEXO I deste 
documento, pelas chamadas realizadas ou recebidas a cobrar, com exceção de: 
Chamadas originadas a cobrar; 
Chamadas originadas franqueadas; 
Chamadas originadas para os serviços públicos de emergência e de utilidade pública ofertadas pelas 
prestadoras dos serviços de telecomunicações. 
 
c) Os valores relativos às chamadas locais VC-R (móvel-fixo em roaming) e VC-R (móvel-móvel em 
roaming) deverão ser cobrados por minuto e também são devidos a empresa contratada conforme ANEXO 
I deste documento, pelas chamadas realizadas ou recebidas a cobrar. 
A prestação dos serviços de telefonia móvel pessoal do grupo 01 deverá ter cobertura mínima nos 
seguintes municípios: 
 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO 
CREFITO-7 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
SEDE: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 S/ 101 –  Caminho das Árvores. Salvador/Ba - CEP 41.820.021  

Telefones: 71-3341-8734 /0800-0717171 http://www.crefito7.org.br/ / financeiro@crefito7.org.br 

Delegacia em Aracaju (SE)  

Rua Pacatuba, Ed. Paulo Figueiredo, nº 254, Lj. 12 – Centro. Aracaju/Se - CEP 49.010-150 Telefax: (79) 3224-4761 /0800-0717171 

Delegacia em Vitória da Conquista (BA)  

Pça Tancredo Neves, Shopping Conquista Center, 85A, 2º piso, S/ 41D – Vitória da Conquista/BA - CEP: 45.000-525 Telefax: (77) 3421-6520 

 

a) No Estado da Bahia: ABAÍRA, ALAGOINHAS, ALCOBAÇA, AMARGOSA, AMÉLIA RODRIGUES, ANAGÉ, 
ANDORINHA, ANTÔNIO GONÇALVES, ARACI, ARAMARI, BAIXA GRANDE, BARRA, BARRA DO CHOÇA, 
BARRA DO MENDES, BARREIRAS, BARRO ALTO, BARROCAS, BELMONTE, BIRITINGA, BOM JESUS DA LAPA, 
BONINAL, BOTUPORÃ, BROTAS DE MACAÚBAS, BRUMADO, BUERAREMA, CACHOEIRA, CAETITÉ, 
CAMACAN, CAMACARI, CAMAMU, CAMPO FORMOSO, CANAVIEIRAS, CANDEIAS, CÂNDIDO SALES, 
CANSANÇÃO, CANUDOS, CAPIM GROSSO, CARAVELAS, CASA NOVA, CASTRO ALVES, CATU,CATURAMA, 
CÍCERO DANTAS, CIPÓ, COARACI, COCOS, CONCEIÇÃO DE FEIRA, CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, CONCEIÇÃO 
DO COITÉ, CONCEIÇÃO DO JACUÍPE, CONDE, CONDEÚBA, CONTENDAS DO SINCORÁ, CORAÇÃO DE MARIA, 
CORIBE, CRUZ DAS ALMAS, CURAÇÁ, DIAS D’AVILA, DOM BASÍLIO, ENTRE RIOS, ÉRICO CARDOSO, 
ESPLANADA, EUCLIDES DA CUNHA, EUNÁPOLIS, FEIRA DE SANTANA, FILADÉLFIA, GANDU, GENTIO DO 
OURO, GLÓRIA, GOVERNADOR MANGABEIRA, GUANAMBI, IAÇU, IBIASSUCÊ, IBICARAÍ, IBICOARA, 
IBIPEBA, IBIPITANGA, IBIRATAIA, IBITIARA, IBITITÁ, IBOTIRAMA, IGAPORÃ, ILHÉUS, IPIAÚ, IPIRÁ, IPUPIARA, 
IRECÊ, ITABELA, ITABERABA, ITABUNA, ITACARÉ, ITAETÉ, ITAGI, ITAGIBÁ, ITAJUÍPE, ITAMARAJU, ITAMBÉ, 
ITAPARICA, ITAPETINGA, ITIRUÇU, ITIÚBA, ITUBERÁ, IUIÚ, JACARACI, JACOBINA, JAGUAQUARA,JEQUIÉ, 
JEREMOABO, JITAÚNA, JIQUIERIÇÁ,JUAZEIRO, JOSSIAPE, LAGOA REAL, LAJEDO DO TABOCAL, LAURO DE 
FREITAS, LEMÇÓIS, LÍUCINIO DE ALMEIDA, LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES, MADRE DE DEUS, MAIQUINIQUE, MARACÁS, MARAGIGIPE, MARCIONÍLIO SOUZA, 
MASCOTE, MATA DE SÃO JOÃO, MATINA, MIGUEL CALMON,MONTE SANTO, MORRO DO CHÁPEU, 
MORTUGABA, MUCURI, MULUNGU DO MORRO, MURITIBA, NAZARÉ, NORDESTINA, NOVA REDENÇÃO, 
NOVA VIÇOSA, NOVO HORIZONTE, PALMEIRAS, PAULO AFONSO, PIATÃ, PINDAÍ, PINDOBAÇU, PLANALTO, 
POÇÕES, POJUCA, PORTO SEGURO, PRADO, RAFAEL JAMBEIRO, RIACHÃO DO JACUÍPE, RIBEIRA DO 
POMBAL, RIBEIRÃO DO LARGO, RIO DE PIRES, RIO REAL, RUY BARBOSA, SALVADOR, SANTA BÁRBARA, 
SANTA CRUZ CABRÁLIA, SANTA MARIA DA VITÓRIA, SANTA TERESINHA, SANTALUZ, SANTO AMARO, 
SANTO ANTONIO DE JESUS, SANTO ESTEVÃO, SÃO DESIDÉRIO, SÃO FÉLIX, SÃO FELIX DO CORIBE, SÃO 
FRANCISCO DO CONDE, SÃO GONCAÇO DOS CAMPOS, SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ, SÁTIRO DIAS, SAUBARA, 
SEABRA, SEBASTIÃO LARANJEIRAS, SENHOR DO BONFIM, SENTO SÉ, SERRA DO RAMALHO, SERRA 
DOURADA, SERRINHA, SIMÕES FILHO, SOBRADINHO, SOUTO SOARES, TAPEROÁ, TEIXEIRA DE FREITAS, 
TEOFILÂNDIA, TUCANO, UBAITABA, UBATÃ, UNA, URANDI, URUÇUCA, VALENÇA, VALENTE, VERA CRUZ, 
VITÓRIA DA CONQUISTA, XIQUE-XIQUE ; 
 
b) No Estado de Sergipe: AQUIDABÃ, ARACAJU, AREIA BRANCA, BARRA DOS COQUEIROS, BOQUIM, 
CAMPO DO BRITO, CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO, CAPELA, CARMÓPOLIS, ESTÂNCIA, ITABAIANA, 
ITABAIANINHA, ITAPORANGA D’AJUDA, JAPARATUBA, LAGARTO, LARANJEIRAS, MARUIM, NEÓPOLIS, 
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NOSSA SENHORA DAS DORES, NOSSA SENHORA DO SOCORRO, PIRAMBU, 
PROPRIÁ, RIACHÃO DO DANTAS, RIBEIRÓPOLIS, ROSÁRIO DO CATETE, SÃO CRISTÓVÃO, SIMÃO DIAS, 
TOBIAS BARRETO, MUMBAÚBA; 
 
c) Em todas as capitais dos demais Estados da Federação, bem como em Brasília, capital do Distrito 
Federal. 
 
A prestação dos serviços de telefonia móvel pessoal deverá ser prestada à contratante mesmo fora da 
área de concessão da contratada, através da utilização de redes de outras prestadoras de serviço de 
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telefonia móvel, conforme regras definidas pelo mercado, e não havendo incidência de tarifa não descrita 
neste documento; 
Na hipótese de perda, furto ou roubo de aparelho celular da 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; 
 
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; 
c) Garantir que os usuários da contratante possam enviar e receber mensagens de texto para/de qualquer 
outra operadora de SMP; 
d) Oferecer ferramenta on-line, via internet, que permita a consulta pelo fiscal do contrato da minutagem 
utilizada para as chamadas a serem faturadas por código de acesso, bem com ao pacote de dados; 
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; 
· Chamada em espera; 
· Bloqueio de ligações a cobrar, quando solicitado; 
· Bloqueio de linhas, quando solicitado; 
· Chamadas originadas para os serviços públicos de emergência e de utilidade pública, e 
· Acesso telefônico a Central da Atendimento da contratada a partir de estações fixas ou móveis de 
qualquer localidade dentro do território nacional. 
g) Adotar ligações locais com custo zero entre os códigos de acesso da contratante, objeto deste 
documento e previamente definidos, de mesmo código de área e estando na mesma área de registro (VC1 
M/M – em grupo), efetuadas na modalidade VC (móvel/móvel), em todos os dias da semana e em 
qualquer horário; 
h) Indicar consultor ou gerente de conta que irá acompanhar o contrato, informando seus respectivos 
contatos. 
Os valores a serem cobrados pela contratada para todos os itens de comunicação especificados neste 
documento deverão ser aqueles apresentados na proposta da licitante vencedora independente de 
horário e/ou dia da semana. 
O quantitativo de códigos de acesso a ser inicialmente habilitados são de 32 (trinta e duas) unidades na 
assinatura do contrato, com possibilidade de ampliação até o final do contrato. 
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O fornecimento e a habilitação de novos códigos de acesso 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. 
A contratada deverá disponibilizar o SMP de longa distância em todas as cidades do Brasil onde o aparelho 
móvel estiver em funcionamento. 
A contratada, do grupo acima descrito, deverá receber reclamações, solicitações de serviços e pedidos de 
informação da contratante e respondê-los ou solucioná-los nos prazos fixados no PGMQ-SMP e neste 
termo de referência, seguinte 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 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, internet, mensagem de texto ou correspondência por 
escrito; 
c) A resposta da contratada às solicitações da contratante deverá ser sempre fundamentada. 
Os termos de solicitação de serviços serão emitidos pelo fiscal do contrato, através de fax e/ou 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 emitida pelo 
aparelho de fax e pelo e-mail. 
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 previsto neste Termo de Referência. 
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. 
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. 
 
13 - DAS LINHAS TELEFÔNICAS 
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A contratada prestará serviço de telefonia móvel (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL – SMP) ao Crefito 7 em um 
PLANO BÁSICO ou ALTERNATIVO DE SERVIÇO, que atenda à estimativa de tráfego informada, bem como 
homologará as linhas telefônicas. 
As linhas deverão ser homologadas pela empresa contratada nos 27 (vinte e sete) aparelhos celulares 
desbloqueados a serem fornecidos, em regime de comodato, com as seguintes características mínimas 
ou similares: 
· Disponibilizar 4 (quatro) aparelhos móveis celulares desbloqueados, com as seguintes características 
mínimas abaixo relacionadas: 
Estação Móvel Celular – TIPO 01 - (Smartphone: iPhone 6S e/ou Samsung Galaxy S7 e/ou similar) 
a) Tela de 4.7 polegadas; 
b) Processador 2 GHz Dual Core; 
c) Memória RAM de 2 GB; 
d) Sistema Android 6.0 TouchWiz UI Marshmallow; 
e) Memória Interna de 64 GB; 
f) Câmera de 12 megapixeis; 
g) Bateria leve e fina que proporcione extenso tempo de operação aos celulares. 
 
· Disponibilizar 18 (dezoito) aparelhos móveis celulares desbloqueados, com as seguintes características 
mínimas abaixo relacionadas: 
Estação Móvel Celular – TIPO 02 - (Intermediário: Galax Gran Prime Duos e/ou Moto G e/ou similar) 
a) Tela de 5.0 polegadas, 540 x 960 pixels; 
b) Processador Quad-core 1,2 GHz; 
c) Memória RAM de 1GB; 
d) Sistema Android 4.4.4 (Kitkat); 
e) Memória Interna de 8GB, aceita micros de até 32 GB; 
f) Câmera de 8 megapixeis: 2 megapixeis; 
g) Bateria leve e fina que proporcione extenso tempo de operação aos celulares. 
 
· Disponibilizar 5 (cinco) aparelhos móveis celulares desbloqueados, com as seguintes características 
mínimas abaixo relacionadas: 
Estação Móvel Celular – TIPO 03 - (Básico: LG B220 Dual Chip, Rádio FM e Super Lanterna e/ou Celular 
Positivo P20 Dual Chip com Câmera, Rádio FM e MP3 a/ou similar) 
a) Bivolt; 
b) Terminal 2G(GSM): 850/900/1800/1900 MHz; 
c) Conectividade:2G; 
d) Display: colorido 1.45” TFT; 
e) Memória Interna de 32MB; 
f) Recursos: Agenda Telefônica, Calculadora, Cronômetro, SMS, Despertador, Rádio; 
g) Bateria leve e fina que proporcione extenso tempo de operação aos celulares. 
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Todos os equipamentos deverão ser fornecidos completos, isto é, compostos por todos os acessórios 
necessários ao pleno funcionamento dos recursos dos aparelhos celulares, incluindo carregador, manual, 
cabos, etc; 
Os equipamentos deverão ter garantia mínima de 01 (um) ano, bem como assistência técnica; 
Ao haver problema em qualquer dos aparelhos celulares fornecidos pela contratada o fiscal da contratada 
encaminhará o referido equipamento para a assistência técnica indicada pelo preposto da contratada. 
Após avaliação, a assistência técnica emitirá relatório informando se o problema foi por mau uso ou é 
problema técnico. Na segunda hipótese, a assistência técnica corrigirá o problema e o encaminhará para 
a contratante, sem ônus para o CREFITO 7, tendo em vista ainda estar no período de garantia. Na primeira 
hipótese, a assistência técnica devolverá o equipamento para a contratante sem conserto e a própria 
contratante providenciará o conserto ou fará a aquisição de outro aparelho celular; 
 Os equipamentos descritos na proposta da licitante vencedora serão válidos e exigidos na primeira 
entrega de aparelhos celulares. No momento da renovação dos aparelhos, o preposto da contratada 
apresentará ao fiscal da contratante, no mínimo, 03 (três) opções para cada tipo de aparelho e 
observando as especificações exigidas neste termo de referência. A contratante escolherá os modelos 
para a renovação; 
k) A Contratada deverá apresentar o Termo de Garantia do Fabricante dos aparelhos celulares, com 
indicação da assistência técnica capacitada a reparar ou substituir os aparelhos celulares que 
apresentarem defeito. 
 
14 - DOS PREÇOS PROPOSTOS 
A LICITANTE deverá cotar o preço unitário mensal da proposta, que corresponderá ao valor a ser pago 
pelo pacote mínimo dos serviços especificados, podendo este valor sofrer alterações no decorrer da 
execução do contrato, em caso de consumo superior ao fixado no referido pacote mínimo de serviços. No 
preço cotado deverão já estar inclusas as despesas legais incidentes, bem como, deduzidos quaisquer 
descontos que venham a ser concedidos;  
A cotação e os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 
exclusiva e total responsabilidade da LICITANTE; 
Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arábico 
e, de preferência, por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência, e nele deverão estar 
computadas todas as despesas de frete, seguro, embalagem, taxas, impostos e demais encargos 
incidentes, devendo os impostos e taxas serem informados separadamente; 
O preço será calculado com a quantidade de minutos incluídos no pacote mínimo x preço de ligação por 
minuto; 
Considera-se preço da ligação por minuto os constantes do PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS ou PLANO 
ALTERNATIVO DE SERVIÇOS da prestadora aprovado pela ANATEL – Agência Nacional de 
Telecomunicações; 
A planilha de formação de preços deverá estar preenchida com as tarifas constantes do plano Básico ou 
Alternativo de serviços da LICITANTE, conforme anexo deste termo de referência; 
 
15 – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
15.01 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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a) Observar que, durante a vigência contratual, sejam mantidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para contratação, bem como sua compatibilidade com as obrigações assumidas; 
b) Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados; 
c) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 
d) Devolver os aparelhos telefônicos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o término do Contrato, 
no endereço indicado pela CONTRATADA, mediante emissão de recibo detalhado com os números 
hexadecimais de cada aparelho; 
e) Emitir termo de responsabilidade para cada responsável pelo aparelho celular, que se responsabilizará 
pela sua guarda, conservação e reposição nos casos de roubo, furto, extravio ou danos ocorridos por uso 
indevido; 
f) Conservar o bem dado em comodato e usá-lo de acordo com a destinação especificada no contrato ou 
sua natureza; 
g) Solicitar à Contratada, sempre que necessário, a adoção de medidas efetivas de correção ou adequação 
dos serviços prestados; 
h) Relacionar-se com a contratada através de e-mails, fax, ofícios e outros meios documentados; 
i) Assegurar o livre acesso dos empregados da contratada, quando devidamente identificados às suas 
dependências para execução de serviços referentes ao objeto deste termo de referência, quando 
necessário; 
j) Fornecer à contratada, todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços e demais 
informações que estes venham a solicitar para o desempenho dos serviços contratados; 
k) Encaminhar, juntamente com as faturas/boletos, as certidões necessárias para os procedimentos de 
pagamento, a saber: Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e de 
Terceiros - INSS, Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Conjunta de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (pessoa jurídica) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
- CNDT. 
 
15.02 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
a) Prover condições que possibilitem o início da prestação dos serviços em até 10 (dez) dias úteis, a contar 
da data de assinatura do contrato; 
b) Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a manutenção das condições de 
habilitação exigidas para a contratação; 
c) Indicar preposto, com a anuência da CONTRATANTE, para representá-la, sempre que for necessário, 
durante o período de vigência do Contrato; 
d) Substituir os aparelhos celulares a cada 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do 
contrato, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE; 
e) Possibilitar a disponibilização de novas facilidades tecnológicas, quanto ao serviço e equipamentos 
utilizados; 
f) Possibilitar aos usuários de telefones celulares da CONTRATANTE, na condição de assinanteviajante, 
receber a prestação do serviço móvel celular em redes de outras prestadoras de serviço, sujeitando-se, 
nessa hipótese, às condições de tarifas e preços, bem como às condições técnicas e operacionais por elas 
estabelecidas, de acordo com a regulamentação vigente, responsabilizando-se por todas as despesas pelo 
uso do sistema móvel celular em roaming, que serão incluídas na conta de serviços que emitir; 
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g) Prestar os serviços durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana; 
h) Apresentar nota fiscal/fatura mensal consolidada, e demonstrativo individual de utilização dos serviços 
por terminal, com no mínimo as seguintes informações: 
· Dia e horário em que foi utilizado o serviço; 
· Duração da utilização do serviço; 
· Número chamado, origem e destino, quando em roaming; 
· Valor dos serviços, inclusive impostos. 
i) Descontar na nota fiscal/fatura vindoura os serviços cobrados indevidamente no mês, bastando, para 
tanto, simples comunicação da CONTRATANTE; 
j) Apresentar, quando do início da execução dos serviços, planilha de formação de preços atualizada 
contendo a distribuição proporcional dos valores finais ofertados na sessão de licitação, após os lances, 
se for o caso; 
k) Em havendo necessidade, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que se fizerem 
indispensáveis, sempre nas mesmas condições da proposta, na forma do preceituado no art. 65, § 1º, da 
Lei nº 8.666/93. 
l) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
m) Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a manutenção das condições de 
habilitação exigidas para a contratação; 
n) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos 
sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que 
forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto do contrato, ficando a 
CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos. 
o) Apresentar e fornecer ao CONTRATANTE os aparelhos móveis celulares de acordo com o especificado 
neste termo de referência para aprovação; 
p) Realizar a portabilidade dos números existentes, se for o caso; 
q) Executar a prestação dos serviços obedecendo às disposições legais e regulamentos pertinentes à área 
de telecomunicações, de acordo com as normas estabelecidas pela Agência Nacional de 
Telecomunicações - ANATEL, bem como às recomendações e parâmetros aceitos pela boa técnica; 
r) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, atendendo 
em até 48 (quarenta e oito) horas, através de um consultor designado para acompanhamento do 
contrato, conforme determinação deste termo de referência; 
s) Manter disponível, durante toda a vigência do contrato, telefones e endereço eletrônico do preposto 
(consultor técnico) para solicitação dos serviços pelo fiscal do contrato; 
t) Manter atendimento com pessoal qualificado para sanar qualquer problema com os acessos móveis 
pessoais da contratante, podendo ser serviços de tele-atendimento/callcenter; 
u) Comunicar, imediatamente, à contratante, por escrito, qualquer fato extraordinário ou anormal que 
ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis; 
v) Informar a necessidade de eventuais interrupções programadas dos serviços, com antecedência 
mínima de 02 (dois) dias úteis; 
w) Providenciar a correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela contratante na 
execução dos serviços, de conformidade com os acordos de níveis de serviços determinados pela ANATEL; 
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x) Apresentar ao fiscal do contrato, na ocorrência de falhas, relatório completo indicando seus motivos, 
bem como os métodos e práticas adotadas para sua solução, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contado a partir da notificação; 
y) Responder por danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo, quando da execução dos serviços e/ou reparos; 
z) Manter, ao final do contrato, a prestação dos serviços por, aproximadamente, 15 (quinze) dias, no caso 
de outra empresa vencer o certame licitatório, visando a realização do processo de portabilidade, 
objetivando a não interrupção do serviço de telefonia; 
aI) Acatar as orientações da contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando 
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 
bI) Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas, bem como das transferências de dados 
realizadas, conforme objeto de cada contrato; 
cI) Cumprir tempestiva e integralmente as determinações da fiscalização do contrato. 
 
16 - DA ESTIMATIVA DE TRÁFEGO 
A estimativa de tráfego indicada abaixo corresponde à média mensal, em minutos, das ligações 
telefônicas efetuadas, e servirá de subsídio na definição da quantidade de minutos a ser contratada: 
 

ITEM SERVIÇO ESTIMATIVA MENSAL UNIDADE 

01 Assinatura básica mensal por acesso 32 Serviço 

02 VC-1 – móvel/fixo 438 Minuto 

03 VC-1 – móvel/móvel (outras operadoras) 1902 Minuto 

04 VC-1 - móvel/móvel (mesma operadora) 429 Minuto 

05 VC-1-R – móvel/fixo (roaming) 112 Minuto 

06 VC-R – móvel/móvel (roaming) 860 Minuto 

07 Mensagem de texto - SMS Ilimitado Serviço 

09 Pacote de Internet 3GB ilimitado 13 Serviço 

10 Pacote de Internet 10GB ilimitado 8 Serviço 

12 VC1 – Intragrupo 755 Minuto 

13 Ferramenta de gestão on-line 32 Serviço 

14 Serviço - Tarifa Zero 27 Serviço 

 
A tabela acima traz as estimativas da quantidade em minutos das ligações VC1. 
 
O perfil de tráfego constante no quadro acima, em decorrência de sua natureza estimativa, servirá tão 
somente de referencial para as licitantes formularem suas propostas e posterior análise da proposta mais 
vantajosa após descontos para a Contratante. 
 
Para a cotação de preços, as licitantes devem considerar que todas as ligações ocorrem nos horários 
correspondentes à tarifa normal; 
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O perfil de tráfego constante das tabelas, em decorrência de sua natureza estimativa, não indica qualquer 
compromisso futuro de utilização, conforme demonstrado abaixo: 
 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 
GRUPO 01 - Serviço Móvel Pessoal Local (VC1) 

 

 Quantidade Mensal 
Mínima 

Valor Mensal Estimado 

Tipo de Ligação Quantidade Unidade Valor. Unit Valor Mensal 

Assinatura básica mensal por acesso 32 Serviço R$ 6,08 R$ 194,43 

VC-1 – móvel/fixo 438 Minuto R$ 0,23 R$ 100,82 

VC-1 – móvel/móvel (outras operadoras) 1902 Minuto R$ 0,23 R$ 437,46 

VC-1 - móvel/móvel (mesma operadora) 429 Minuto R$ 0,23 R$ 98,67 

VC-1-R – móvel/fixo (roaming) 112 Minuto R$ 1,58 R$ 176,16 

VC-R – móvel/móvel (roaming) 860 Minuto R$ 2,49 R$ 2.139,35 

Mensagem de texto - SMS Ilimitado Serviço R$ 0,00 R$ 0,00 

Pacote de Internet 3GB ilimitado 13 Serviço R$ 54,90 R$ 713,70 

Pacote de Internet 10GB ilimitado 8 Serviço R$ 63,56 R$ 508,48 

VC1 – Intragrupo 755 Serviço R$ 0,90 R$ 679,20 

Ferramenta de gestão on-line 32 Serviço R$ 5,37 R$ 171,92 

Serviço - Tarifa Zero 27 Serviço R$ 2,96 R$ 79,85 

VALOR TOTAL MENSAL R$ 5.300,04 

 
Observação: Os valores lançados nas planilhas, sejam nos quantitativos de acessos seja nos quantitativos 
em minutos, corresponderão ao valor a ser pago pelo pacote mínimo dos serviços especificados, podendo 
este valor sofrer alterações no decorrer da execução do contrato, em caso de consumo superior ao fixado 
no referido pacote mínimo de serviços. 
 
17 – DAS SANÇÕES 
A empresa vencedora da licitação ficará sujeita às penalidades previstas no edital e no contrato, em casos 
de inexecução parcial ou total das condições pactuadas naqueles instrumentos, garantida a prévia defesa 
e o contraditório em regular processo administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal 
que seu (s) ato (s) ensejar (em). Também ficará sujeita às demais sanções previstas na Seção II, capítulo 
IV, da Lei nº 8.666/93, no que couber. 
 
18 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
Comprovação de aptidão por meio de Atestado (s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) aptidão do licitante para execução de serviço 
com as características do objeto da licitação; 
Declaração de que manterá, durante a execução do contrato, preposto nos Estados da Bahia e Sergipe, 
objetivando prestar esclarecimentos, receber e resolver reclamações, acordar a respeito, dentre outras 
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atribuições, durante a vigência do contrato, indicando o nome do preposto que irá representá-la quando 
da execução do contrato, fornecendo telefone, na cidade de Salvador/BA, endereço e telefone de contato 
para os casos de urgência, em observância ao disposto no art. 68 da lei 8.666/93; Apresentar TERMO DE 
AUTORIZAÇÃO ou DECLARAÇÃO de que detêm a CONCESSÃO dada pela Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL para prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP; Comprovação do 
atendimento da cobertura mínima exigida neste documento, quanto a prestação dos serviços de telefonia 
móvel pessoal; Plano Básico de Serviços ou Plano Alternativo de Serviços da prestadora para a área de 
cobertura dos Estados da Bahia e Sergipe, aprovado pela ANATEL. 
 
19 – CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
19.1 Para a seleção da proposta mais vantajosa, será utilizado o critério do menor preço, considerando-
se o preço mensal dos serviços. 
 
20 – PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
20.1 O contrato respectivo terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses conforme o disposto no art. 57 da Lei n° 8.666/93; 
 
21 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
21.1 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária, em até 15 (quinze) dias úteis, a contar da 
data de certificação da nota fiscal/fatura/recibo pelo fiscal da contratação. 
21.2 Os pagamentos poderão ser creditados em nome da contratada, mediante Ordem Bancária em conta 
corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas com códigos de 
barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no contrato. 
21.3 Os pagamentos mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária serão realizados 
desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais (INRFB 
nº 1.234/2012), principalmente no que se refere às retenções tributárias. 
21.4 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito a reajustamento de preço. 
21.5 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura contratada não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida, entre a 
data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da obrigação, será calculada conforme 
21.6 Portaria nº. 1960/96, do Ministério das Comunicações, aplicada de forma isonômica para todas as 
operadoras, ou seja: aplicação de multa moratória de 2% sobre o valor do débito e os juros moratórios 
determinados pela Lei Brasileira, assim como demonstrado: 
21.7 O não pagamento da fatura na data de seu vencimento terá como consequência ao assinante o 
seguinte: 
a) aplicação de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor total do débito, incidente a partir do 
dia seguinte ao do vencimento; 
b) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore”, contados a partir da 
data de vencimento da fatura, bem como atualização do débito pelo IGP-M, publicado pela Fundação 
Getúlio Vargas ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo. 
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21.8 A compensação financeira prevista neste item será incluída em fatura/nota fiscal emitida 
posteriormente à ocorrência. 
 
22 – LOCAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
22.1 A prestação dos serviços de telefonia móvel pessoal objeto deste termo de referência será feita nos 
seguintes municípios, no mínimo: 
 
a) No Estado da Bahia: ABAÍRA, ALAGOINHAS, ALCOBAÇA, AMARGOSA, AMÉLIA RODRIGUES, ANAGÉ, 
ANDORINHA, ANTÔNIO GONÇALVES, ARACI, ARAMARI, BAIXA GRANDE, BARRA, BARRA DO CHOÇA, 
BARRA DO MENDES, BARREIRAS, BARRO ALTO, BARROCAS, BELMONTE, BIRITINGA, BOM JESUS DA LAPA, 
BONINAL, BOTUPORÃ, BROTAS DE MACAÚBAS, BRUMADO, BUERAREMA, CACHOEIRA, CAETITÉ, 
CAMACAN, CAMACARI, CAMAMU, CAMPO FORMOSO, CANAVIEIRAS, CANDEIAS, CÂNDIDO SALES, 
CANSANÇÃO, CANUDOS, CAPIM GROSSO, CARAVELAS, CASA NOVA, CASTRO ALVES, CATU,CATURAMA, 
CÍCERO DANTAS, CIPÓ, COARACI, COCOS, CONCEIÇÃO DE FEIRA, CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, CONCEIÇÃO 
DO COITÉ, CONCEIÇÃO DO JACUÍPE, CONDE, CONDEÚBA, CONTENDAS DO SINCORÁ, CORAÇÃO DE MARIA, 
CORIBE, CRUZ DAS ALMAS, CURAÇÁ, DIAS D’AVILA, DOM BASÍLIO, ENTRE RIOS, ÉRICO CARDOSO, 
ESPLANADA, EUCLIDES DA CUNHA, EUNÁPOLIS, FEIRA DE SANTANA, FILADÉLFIA, GANDU, GENTIO DO 
OURO, GLÓRIA, GOVERNADOR MANGABEIRA, GUANAMBI, IAÇU, IBIASSUCÊ, IBICARAÍ, IBICOARA, 
IBIPEBA, IBIPITANGA, IBIRATAIA, IBITIARA, IBITITÁ, IBOTIRAMA, IGAPORÃ, ILHÉUS, IPIAÚ, IPIRÁ, IPUPIARA, 
IRECÊ, ITABELA, ITABERABA, ITABUNA, ITACARÉ, ITAETÉ, ITAGI, ITAGIBÁ, ITAJUÍPE, ITAMARAJU, ITAMBÉ, 
ITAPARICA, ITAPETINGA, ITIRUÇU, ITIÚBA, ITUBERÁ, IUIÚ, JACARACI, JACOBINA, JAGUAQUARA,JEQUIÉ, 
JEREMOABO, JITAÚNA, JIQUIERIÇÁ,JUAZEIRO, JOSSIAPE, LAGOA REAL, LAJEDO DO TABOCAL, LAURO DE 
FREITAS, LEMÇÓIS, LÍUCINIO DE ALMEIDA, LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES, MADRE DE DEUS, MAIQUINIQUE, MARACÁS, MARAGIGIPE, MARCIONÍLIO SOUZA, 
MASCOTE, MATA DE SÃO JOÃO, MATINA, MIGUEL CALMON,MONTE SANTO, MORRO DO CHÁPEU, 
MORTUGABA, MUCURI, MULUNGU DO MORRO, MURITIBA, NAZARÉ, NORDESTINA, NOVA REDENÇÃO, 
NOVA VIÇOSA, NOVO HORIZONTE, PALMEIRAS, PAULO AFONSO, PIATÃ, PINDAÍ, PINDOBAÇU, PLANALTO, 
POÇÕES, POJUCA, PORTO SEGURO, PRADO, RAFAEL JAMBEIRO, RIACHÃO DO JACUÍPE, RIBEIRA DO 
POMBAL, RIBEIRÃO DO LARGO, RIO DE PIRES, RIO REAL, RUY BARBOSA, SALVADOR, SANTA BÁRBARA, 
SANTA CRUZ CABRÁLIA, SANTA MARIA DA VITÓRIA, SANTA TERESINHA, SANTALUZ, SANTO AMARO, 
SANTO ANTONIO DE JESUS, SANTO ESTEVÃO, SÃO DESIDÉRIO, SÃO FÉLIX, SÃO FELIX DO CORIBE, SÃO 
FRANCISCO DO CONDE, SÃO GONCAÇO DOS CAMPOS, SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ, SÁTIRO DIAS, SAUBARA, 
SEABRA, SEBASTIÃO LARANJEIRAS, SENHOR DO BONFIM, SENTO SÉ, SERRA DO RAMALHO, SERRA 
DOURADA, SERRINHA, SIMÕES FILHO, SOBRADINHO, SOUTO SOARES, TAPEROÁ, TEIXEIRA DE FREITAS, 
TEOFILÂNDIA, TUCANO, UBAITABA, UBATÃ, UNA, URANDI, URUÇUCA, VALENÇA, VALENTE, VERA CRUZ, 
VITÓRIA DA CONQUISTA, XIQUE-XIQUE ; 
 
b) No Estado de Sergipe: AQUIDABÃ, ARACAJU, AREIA BRANCA, BARRA DOS COQUEIROS, BOQUIM, 
CAMPO DO BRITO, CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO, CAPELA, CARMÓPOLIS, ESTÂNCIA, ITABAIANA, 
ITABAIANINHA, ITAPORANGA D’AJUDA, JAPARATUBA, LAGARTO, LARANJEIRAS, MARUIM, NEÓPOLIS, 
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NOSSA SENHORA DAS DORES, NOSSA SENHORA DO SOCORRO, PIRAMBU, 
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PROPRIÁ, RIACHÃO DO DANTAS, RIBEIRÓPOLIS, ROSÁRIO DO CATETE, SÃO CRISTÓVÃO, SIMÃO DIAS, 
TOBIAS BARRETO, MUMBAÚBA; 
 
c) Em todas as capitais dos demais Estados da Federação, bem como em Brasília, capital do Distrito 
Federal. 
 
23 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
A gestão e fiscalização da contratação será feita pelos Servidores Luana Costa Peruna(COORDENADORA) 
e Ivo Silva dos Santos(OPERADOR DE TI). 
 
24 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Quaisquer esclarecimentos, eventualmente suscitados, relativos às orientações contidas no presente 
termo de referência, poderão ser solicitadas à Coordenação do Crefio 7 ou a outro servidor devidamente 
designado, pelos telefone (71) 3341-8734 ou pelo e-mail: coordenacao@crefito7.org.br . 
Os valores ofertados na proposta serão reajustados de acordo com os aumentos determinados pelo órgão 
regulador do Governo Federal (ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações).Os serviços objeto da 
contratação deverão ser iniciados em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de assinatura do contrato, 
com a entrega dos aparelhos móveis na Sede do Crefito 7, na cidade de Salvador/BA, na Avenida Tancredo 
Neves, 939 – Esplanada Tower, Sala 101,102,107, Caminho das Árvores, CEP: 41.820-021. 
 

Salvador, 01 de Agosto de 2016. 
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ANEXO II 
 
DECLARAÇÃO DE COMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 
Pregão Eletrônico nº ......... 
Processo CREFITO 7 nº 
A EMPRESA ................................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº ................................., com sede 
rua/av. ........................., nº ......., bairro .............., cidade .........., UF ........, CEP ................... complemento 
......................., em conformidade com o disposto no art.4º. 
Inciso VII da Lei nº 10.520/2002 e art.32, §2º, da Lei nº 8.666/93, DECLARA, sob as penalidades da lei, 
que está apta a cumprir plenamente todos os requisitos habilitatórios exigidos no edital e até a presente 
data inexistem fatos impeditivos da sua habilitação para o presente processo licitatório, estando ciente, 
ainda, da obrigatoriedade de declarar as ocorrências posteriores. 
 
 
Local e data. 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 
RG: ....................... 
CPF: ...................... 
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ANEXO III 
 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 
Pregão Eletrônico nº ......... 
Processo CREFITO 7 Nº 
A EMPRESA .................................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº ................................., com sede 
rua/av. ..........................., nº ......., bairro .............., cidade .........., UF ........, CEP ..................., complemento 
.........................., DECLARA, não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, em qualquer trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e artigo 27, inciso V, da 
Lei 8.666/93 Emprega menor na condição de aprendiz, a partir de 14 anos: sim ( ) não ( ) 
 
Local e data. 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
RG: ....................... 
CPF: ...................... 
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ANEXO IV 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
A EMPRESA .................................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº ................................., com sede 
rua/av. ..........................., nº ......., bairro .............., cidade .........., UF ........, CEP ..................., complemento 
........................., declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA-ME 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, instituídas na forma da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, 
bem com não contemplam as hipóteses do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
 
Local e data. 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 
RG: ....................... 
CPF: ................ 
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ANEXO V 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO CREFITO 7 Nº 003/2016 – PREGÃO 
ELETRÔNICO 
 
CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
CONSELHO REGIONAL DE FISOTERAPIA E TERAPIA 
OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO: 

 
O CONSELHO REGIONAL DE FISOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO, Entidade de 
Fiscalização da Profissão de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região Bahia/Sergipe, Lei nº 6.316 - 
de 17 de Dezembro de 1975, com sede na Avenida Tancredo Neves, Edf. Espalana Tower, nº 939, sala 101, 
Caminho das Árvores, Salvador/BA, CNPJ n.º 16.300.642/0001-46, por intermédio de seu representante 
legal, consoante delegação de competência conferida pela Lei n.º 3.268/57, neste ato representado pelo 
seu Presidente, CLEBER MURILO PINHEIRO SADY, brasileiro, divorciado, fisoterapeuta, portador da 
Carteira de Identidade n.º 2722878-RJ, CPF n.º 315.872.327-15, doravante denominado CONTRATANTE, 
e a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n° XXXXXXXXXXXX, com sede no 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato, representada pelo Sr. XXXXXXXXXXXXX, Brasileiro, xxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da Cédula de identidade RG n° XXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF n° 
XXXXXXXXXXX, residente e domiciliado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e, daqui por diante, denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, com fulcro na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
1 – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 Contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da ANATEL – 
Agência Nacional de Telecomunicações –, para prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP - 
Serviço Móvel Pessoal), através da tecnologia mínima 3G pelo sistema digital pós-pago, mediante o 
fornecimento de 32 (trinta e dois) acessos móveis, com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) 
em regime de comodato na quantidade total de 27(vinte e sete) + 05(cinco) chips, oferecendo o serviço 
de ligações locais – VC 1, além de serviços de mensagens de texto e pacote de dados para acesso à internet 
e roaming nacional. 
 
2 - CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
2.1 O regime de execução do presente Contrato será de forma indireta por preço mensal. 
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3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 
3.1 A estimativa global mensal do contrato é de R$ 00,00 (xxxxxx) e a estimativa global anual do contrato 
é de R$ 00,00 (xxxxxx), conforme tabela de formação de preços abaixo: 
 
 

GRUPO 01 - Serviço Móvel Pessoal Local (VC1) 

Tipo de Ligação Quant. Mensal 
mínima 

Unidade Valor. Unit. Plano 
Básico ou Plano 

Alternativo de Serviços 

Valor Mensal 
Global 

Assinatura básica mensal por acesso 32 Serviço 0,00 0,00 

VC-1 – móvel/fixo 438 Minuto 0,00 0,00 

VC-1 – móvel/móvel (outras operadoras) 1902 Minuto 0,00 0,00 

VC-1 - móvel/móvel (mesma operadora) 429 Minuto 0,00 0,00 

VC-1-R – móvel/fixo (roaming) 112 Minuto 0,00 0,00 

VC-R – móvel/móvel (roaming) 860 Minuto 0,00 0,00 

Mensagem de texto - SMS Ilimitado Serviço 0,00 0,00 

Pacote de Internet 3GB ilimitado 13 Serviço 0,00 0,00 

Pacote de Internet 10GB ilimitado 8 Serviço 0,00 0,00 

VC1 – Intragrupo 755 Serviço 0,00 0,00 

Ferramenta de gestão on-line 32 Serviço 0,00 0,00 

Serviço - Tarifa Zero 27 Minuto 0,00 0,00 

VALOR GLOBAL MENSAL R$  0,00 

VALOR GLOBAL ANUAL R$ 0,00 

 
Observação: 
1)Os valores lançados nas planilhas, sejam nos quantitativos de acessos seja nos quantitativos em 
minutos, corresponderão ao valor a ser pago pelo pacote mínimo dos serviços especificados, podendo 
este valor sofrer alterações no decorrer da execução do contrato, em caso de consumo superior ao fixado 
no referido pacote mínimo de serviços. 
2)Os valores finais serão definidos em função da necessidade, respeitando-se os limites de valores do 
contrato. 
II - No preço deverão já estarem inclusas as despesas legais incidentes, bem como, deduzidos quaisquer 
descontos que venham a ser concedidos; 
III - Considera-se preço da ligação por minuto os constantes do PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS ou PLANO 
ALTERNATIVO DE SERVIÇOS da prestadora aprovado pela ANATEL –Agência Nacional de 
Telecomunicações. 
 
4 - CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 
4.1 Os serviços deverão 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 
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(Resolução nº 477/2007-ANATEL), e alterações posteriores, e demais normas estabelecidas pela Agência 
Nacional de Telecomunicações – ANATEL, entidade integrante da Administração Pública Federal 
Indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério das Telecomunicações, com 
função de órgão regulador dos serviços de telecomunicações no território nacional, e consistirá, no 
mínimo, das seguintes operações: 
 

ITEM TIPO DESCRIÇÃ0 

1 Chamadas VC1 – Móvel/ Móvel 
(Mesma Operadora) 

Para chamadas originadas e terminadas na área de 
mobilidade do assinante. Chamadas destinadas a 
assinantes do Serviço Móvel Pessoal da mesma operadora. 

2 Chamadas VC1 – Intragrupo Para chamadas originadas e terminadas na área de 
mobilidade do assinante. Chamadas destinadas a 
assinantes do Serviço Móvel Pessoal, pertencentes ao 
Plano Contratado. 

3 Chamadas VC1 – Móvel/ Fixo Para chamadas originadas e terminadas na área de 
mobilidade do assinante. Chamadas destinadas a 
assinantes do serviço fixo. 

4 Chamadas VC1 – Móvel/ Móvel 
(Outras Operadoras) 

Para chamadas originadas e terminadas na área de 
mobilidade do assinante. Chamadas destinadas a 
assinantes do Serviço Móvel Pessoal de outras 
operadoras. 

 
4.2 Os serviços compreendem a prestação dos serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), através da 
tecnologia mínima 3G, no sistema pós-pago, abrangendo as ligações locais (VC1), além de serviços de 
mensagens de texto e pacote de dados para acesso à internet, a serem executados por empresa 
prestadora de telefonia, para o CREFITO 7, nos Estados de Bahia e Sergipe; 
 
4.3 Os serviços contratados deverão ser realizados 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por 
semana, durante todo o período de vigência do contrato, não sendo admitida sua interrupção sem justa 
causa e prévia comunicação à contratante, ressalvados os casos fortuitos decorrentes de problemas não 
programados pela contratada, bem como obedecer todos os critérios abaixo relacionados: 
 
 
SERVIÇO MÓVEL PESSOAL LOCAL (VC1) – GRUPO 01 
Critérios para originar e receber chamadas: 
 
- Dentro da Área de Mobilidade: 
a) O usuário poderá receber chamadas locais, nacionais e internacionais, sem restrições; 
b) O usuário poderá originar chamadas locais dentro da área de registro do tipo VC-1; 
c) O usuário poderá receber e originar chamadas a cobrar, para qualquer usuário dos serviços de 
telecomunicações de interesse coletivo. 
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- Fora da Área de Mobilidade: 
a) O usuário poderá receber chamadas locais, nacionais e internacionais; 
b) O usuário poderá originar chamadas locais do tipo da chamada local em roaming (VC- 1R e/ou VC-R); 
c) O usuário poderá originar e receber chamadas a cobrar, para qualquer usuário dos serviços de 
telecomunicações de interesse coletivo. 
 
Critérios e formas de cobrança dos SMP neste Termo de Referência: 
a) A contratante deverá ser isenta do valor da habilitação de todas as suas unidades móveis 
celulares durante toda a vigência do contrato; 
b) Os valores relativos às chamadas locais VC-1 (móvel-fixo), VC (móvel-móvel) e VC-IR (móvelmóvelintra-
rede) deverão ser cobrados por minuto e são devidos a empresa contratada, pelas chamadas realizadas 
ou recebidas a cobrar, com exceção de: 
Chamadas originadas a cobrar; 
Chamadas originadas para os serviços públicos de emergência e de utilidade pública ofertadas pelas 
prestadoras dos serviços de telecomunicações. 
c) Os valores relativos às chamadas locais VC-R (móvel-fixo em roaming) e VC-R (móvel-móvel em 
roaming) deverão ser cobrados por minuto e também são devidos a empresa contratada, pelas chamadas 
realizadas ou recebidas a cobrar. 
IV - A prestação dos serviços de telefonia móvel pessoal do grupo 01 deverá ter cobertura mínima nos 
seguintes municípios: 
a) No Estado da Bahia: ABAÍRA, ALAGOINHAS, ALCOBAÇA, AMARGOSA, AMÉLIA RODRIGUES, ANAGÉ, 
ANDORINHA, ANTÔNIO GONÇALVES, ARACI, ARAMARI, BAIXA GRANDE, BARRA, BARRA DO CHOÇA, 
BARRA DO MENDES, BARREIRAS, BARRO ALTO, BARROCAS, BELMONTE, BIRITINGA, BOM JESUS DA LAPA, 
BONINAL, BOTUPORÃ, BROTAS DE MACAÚBAS, BRUMADO, BUERAREMA, CACHOEIRA, CAETITÉ, 
CAMACAN, CAMACARI, CAMAMU, CAMPO FORMOSO, CANAVIEIRAS, CANDEIAS, CÂNDIDO SALES, 
CANSANÇÃO, CANUDOS, CAPIM GROSSO, CARAVELAS, CASA NOVA, CASTRO ALVES, CATU,CATURAMA, 
CÍCERO DANTAS, CIPÓ, COARACI, COCOS, CONCEIÇÃO DE FEIRA, CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, CONCEIÇÃO 
DO COITÉ, CONCEIÇÃO DO JACUÍPE, CONDE, CONDEÚBA, CONTENDAS DO SINCORÁ, CORAÇÃO DE MARIA, 
CORIBE, CRUZ DAS ALMAS, CURAÇÁ, DIAS D’AVILA, DOM BASÍLIO, ENTRE RIOS, ÉRICO CARDOSO, 
ESPLANADA, EUCLIDES DA CUNHA, EUNÁPOLIS, FEIRA DE SANTANA, FILADÉLFIA, GANDU, GENTIO DO 
OURO, GLÓRIA, GOVERNADOR MANGABEIRA, GUANAMBI, IAÇU, IBIASSUCÊ, IBICARAÍ, IBICOARA, 
IBIPEBA, IBIPITANGA, IBIRATAIA, IBITIARA, IBITITÁ, IBOTIRAMA, IGAPORÃ, ILHÉUS, IPIAÚ, IPIRÁ, IPUPIARA, 
IRECÊ, ITABELA, ITABERABA, ITABUNA, ITACARÉ, ITAETÉ, ITAGI, ITAGIBÁ, ITAJUÍPE, ITAMARAJU, ITAMBÉ, 
ITAPARICA, ITAPETINGA, ITIRUÇU, ITIÚBA, ITUBERÁ, IUIÚ, JACARACI, JACOBINA, JAGUAQUARA,JEQUIÉ, 
JEREMOABO, JITAÚNA, JIQUIERIÇÁ,JUAZEIRO, JOSSIAPE, LAGOA REAL, LAJEDO DO TABOCAL, LAURO DE 
FREITAS, LEMÇÓIS, LÍUCINIO DE ALMEIDA, LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES, MADRE DE DEUS, MAIQUINIQUE, MARACÁS, MARAGIGIPE, MARCIONÍLIO SOUZA, 
MASCOTE, MATA DE SÃO JOÃO, MATINA, MIGUEL CALMON,MONTE SANTO, MORRO DO CHÁPEU, 
MORTUGABA, MUCURI, MULUNGU DO MORRO, MURITIBA, NAZARÉ, NORDESTINA, NOVA REDENÇÃO, 
NOVA VIÇOSA, NOVO HORIZONTE, PALMEIRAS, PAULO AFONSO, PIATÃ, PINDAÍ, PINDOBAÇU, PLANALTO, 
POÇÕES, POJUCA, PORTO SEGURO, PRADO, RAFAEL JAMBEIRO, RIACHÃO DO JACUÍPE, RIBEIRA DO 
POMBAL, RIBEIRÃO DO LARGO, RIO DE PIRES, RIO REAL, RUY BARBOSA, SALVADOR, SANTA BÁRBARA, 
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SANTA CRUZ CABRÁLIA, SANTA MARIA DA VITÓRIA, SANTA TERESINHA, SANTALUZ, SANTO AMARO, 
SANTO ANTONIO DE JESUS, SANTO ESTEVÃO, SÃO DESIDÉRIO, SÃO FÉLIX, SÃO FELIX DO CORIBE, SÃO 
FRANCISCO DO CONDE, SÃO GONCAÇO DOS CAMPOS, SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ, SÁTIRO DIAS, SAUBARA, 
SEABRA, SEBASTIÃO LARANJEIRAS, SENHOR DO BONFIM, SENTO SÉ, SERRA DO RAMALHO, SERRA 
DOURADA, SERRINHA, SIMÕES FILHO, SOBRADINHO, SOUTO SOARES, TAPEROÁ, TEIXEIRA DE FREITAS, 
TEOFILÂNDIA, TUCANO, UBAITABA, UBATÃ, UNA, URANDI, URUÇUCA, VALENÇA, VALENTE, VERA CRUZ, 
VITÓRIA DA CONQUISTA, XIQUE-XIQUE ; 
 
b) No Estado de Sergipe: AQUIDABÃ, ARACAJU, AREIA BRANCA, BARRA DOS COQUEIROS, BOQUIM, 
CAMPO DO BRITO, CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO, CAPELA, CARMÓPOLIS, ESTÂNCIA, ITABAIANA, 
ITABAIANINHA, ITAPORANGA D’AJUDA, JAPARATUBA, LAGARTO, LARANJEIRAS, MARUIM, NEÓPOLIS, 
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NOSSA SENHORA DAS DORES, NOSSA SENHORA DO SOCORRO, PIRAMBU, 
PROPRIÁ, RIACHÃO DO DANTAS, RIBEIRÓPOLIS, ROSÁRIO DO CATETE, SÃO CRISTÓVÃO, SIMÃO DIAS, 
TOBIAS BARRETO, MUMBAÚBA; 
 
c) Em todas as capitais dos demais Estados da Federação, bem como em Brasília, capital do Distrito 
Federal. 
 
V - A prestação dos serviços de telefonia móvel pessoal deverá ser prestada à 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; 
VI - Na hipótese de perda, furto ou roubo de aparelho celular da 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; 
VII - 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; 
c) Garantir que os usuários da contratante possam enviar e receber mensagens de texto para/de qualquer 
outra operadora de SMP; 
d) Oferecer ferramenta on-line, via internet, que permita a consulta pelo fiscal do contrato da minutagem 
utilizada para as chamadas a serem faturadas por código de acesso, bem com ao pacote de dados; 
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); 
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· Identificador de chamadas; 
· Chamada em espera; 
· Bloqueio de ligações a cobrar, quando solicitado; 
· Bloqueio de linhas, quando solicitado; 
· Chamadas originadas para os serviços públicos de emergência e de utilidade pública, e 
· Acesso telefônico a Central da Atendimento da contratada a partir de estações fixas ou móveis de 
qualquer localidade dentro do território nacional. 
g) Adotar ligações locais com custo zero entre os códigos de acesso da contratante, objeto deste 
documento e previamente definidos, de mesmo código de área e estando na mesma área de registro (VC1 
M/M – em grupo), efetuadas na modalidade VC (móvel-móvel), em todos os dias da semana e em 
qualquer horário; 
h) Indicar consultor ou gerente de conta que irá acompanhar o contrato, informando seus respectivos 
contatos. 
i) - Os valores a serem cobrados pela contratada para todos os itens de comunicação especificados neste 
documento deverão ser aqueles apresentados na proposta da licitante 
vencedora independente de horário e/ou dia da semana. 
j) - O quantitativo de códigos de acesso a ser inicialmente habilitados são de 30 (trinta) unidades na 
assinatura do contrato, com possibilidade de ampliação até o final do contrato. 
k) - O fornecimento e a habilitação de novos códigos de acesso deverão ser realizados pela 
contratada, no prazo máximo de 10(dez) dias, após solicitação escrita do fiscal da contratante, e deverão 
seguir todos os critérios e obrigações descritos neste contrato. 
l) - A contratada deverá disponibilizar o SMP de longa distância em todas as cidades do Brasil onde o 
aparelho móvel estiver em funcionamento. 
m) - A contratada, do grupo acima descrito, deverá receber reclamações, solicitações de serviços e 
pedidos de informação da contratante e respondê-los ou solucioná-los nos prazos fixados no PGMQ-SMP 
e neste termo de referência, seguinte dos parâmetros abaixo: 
1 -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 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; 
2 - A contratante tem direito de solicitar, a seu critério, que a resposta à sua solicitação seja fornecida por 
meio de contato telefônico, mensagem eletrônica, internet, mensagem de texto ou correspondência por 
escrito; 
3- A resposta da contratada às solicitações da contratante deverá ser sempre fundamentada. 
VIII - Os termos de solicitação de serviços serão emitidos pelo fiscal do contrato, através de fax e/ou 
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 emitida 
pelo aparelho de fax e pelo e-mail. 
XI - 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 previsto neste contrato. 
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X - 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. 
XI - 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 contrato; 
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. 
 
5 - CLÁUSULA QUINTA - DAS LINHAS TELEFÔNICAS 
I - A contratada prestará serviço de telefonia móvel (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL – SMP) ao CREFITO 7 em 
um PLANO BÁSICO ou ALTERNATIVO DE SERVIÇO, que atenda à estimativa de tráfego informada, bem 
como homologará as linhas telefônicas. 
II - As linhas deverão ser homologadas pela empresa contratada nos 34(trinta e quatro) aparelhos 
celulares desbloqueados a serem fornecidos, em regime de comodato, com asseguintes características 
mínimas ou similares: 
 
· Disponibilizar 4 (quatro) aparelhos móveis celulares desbloqueados, com as seguintes características 
mínimas abaixo relacionadas: 
Estação Móvel Celular – TIPO 01 - (Smartphone: iPhone 6S e/ou Samsung Galaxy S7 e/ou similar) 
a) Tela de 4.7 polegadas; 
b) Processador 2 GHz Dual Core; 
c) Memória RAM de 2 GB; 
d) Sistema Android 6.0 TouchWiz UI Marshmallow; 
e) Memória Interna de 64 GB; 
f) Câmera de 12 megapixeis; 
g) Bateria leve e fina que proporcione extenso tempo de operação aos celulares. 
 
· Disponibilizar 18 (dezoito) aparelhos móveis celulares desbloqueados, com as seguintes características 
mínimas abaixo relacionadas: 
Estação Móvel Celular – TIPO 02 - (Intermediário: Galax Gran Prime Duos e/ou Moto G e/ou similar) 
a) Tela de 5.0 polegadas, 540 x 960 pixels; 
b) Processador Quad-core 1,2 GHz; 
c) Memória RAM de 1GB; 
d) Sistema Android 4.4.4 (Kitkat); 
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e) Memória Interna de 8GB, aceita micros de até 32 GB; 
f) Câmera de 8 megapixeis: 2 megapixeis; 
g) Bateria leve e fina que proporcione extenso tempo de operação aos celulares. 
 
· Disponibilizar 5 (cinco) aparelhos móveis celulares desbloqueados, com as seguintes características 
mínimas abaixo relacionadas: 
Estação Móvel Celular – TIPO 03 - (Básico: LG B220 Dual Chip, Rádio FM e Super Lanterna e/ou Celular 
Positivo P20 Dual Chip com Câmera, Rádio FM e MP3 a/ou similar) 
a) Bivolt; 
b) Terminal 2G(GSM): 850/900/1800/1900 MHz; 
c) Conectividade:2G; 
d) Display: colorido 1.45” TFT; 
e) Memória Interna de 32MB; 
f) Recursos: Agenda Telefônica, Calculadora, Cronômetro, SMS, Despertador, Rádio; 
g) Bateria leve e fina que proporcione extenso tempo de operação aos celulares. 
 
6 - CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Da Contratante: 
I - Observar que, durante a vigência contratual, sejam mantidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para contratação, bem como sua compatibilidade com as obrigações assumidas; 
II - Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados; 
III - Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 
IV - Devolver os aparelhos telefônicos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
após o término do Contrato, no endereço indicado pela CONTRATADA, mediante emissão de recibo 
detalhado com os números hexadecimais de cada aparelho; 
V - Emitir termo de responsabilidade para cada responsável pelo aparelho 
celular, que se responsabilizará pela sua guarda, conservação e reposição nos casos de roubo, furto, 
extravio ou danos ocorridos por uso indevido; 
VI - Conservar o bem dado em comodato e usá-lo de acordo com a destinação especificada no contrato 
ou sua natureza; 
VII- Solicitar à Contratada, sempre que necessário, a adoção de medidas efetivas de correção ou 
adequação dos serviços prestados; 
VIII - Relacionar-se com a contratada através de e-mails, fax, ofícios e outros meios documentados; 
IX - Assegurar o livre acesso dos empregados da contratada, quando devidamente identificados às suas 
dependências para execução de serviços referentes ao objeto deste termo de referência, quando 
necessário; 
X - Fornecer à contratada, todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços e demais 
informações que estes venham a solicitar para o desempenho dos serviços contratados. 
 
Da Contratada: 
I - Prover condições que possibilitem o início da prestação dos serviços em até 10 (dez) dias, a contar da 
data de assinatura do contrato; 
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II - Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a manutenção das condições de 
habilitação exigidas para a contratação; 
III - Indicar preposto, com a anuência da CONTRATANTE, para representála, sempre que for necessário, 
durante o período de vigência do Contrato; 
IV - Intermediar junto ao fabricante a substituição dos aparelhos, caso apresentem defeitos técnicos de 
fabricação num prazo de até 30 dias a contar da data de início da execução do serviço ou da solicitação 
em tal sentido, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, desde que dentro do período de garantia; 
V - Substituir os aparelhos que apresentarem defeitos técnicos de qualquer espécie, por outro similar, 
mediante empréstimo, até o seu devido reparo pela assistência técnica, bastando, para tanto, simples 
comunicação da CONTRATANTE, observando-se o prazo constante no subitem “d” acima, sem qualquer 
ônus para a CONTRATANTE, desde que dentro do período de garantia; 
VI - Substituir os aparelhos celulares a cada 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do 
contrato, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE; 
VII - Possibilitar a disponibilização de novas facilidades tecnológicas, quanto ao serviço e equipamentos 
utilizados; 
VIII - Possibilitar aos usuários de telefones celulares da CONTRATANTE, na condição de assinante-viajante, 
receber a prestação do serviço móvel celular em redes de outras prestadoras de serviço, sujeitando-se, 
nessa hipótese, às condições de tarifas e preços, bem como às condições técnicas e operacionais por elas 
estabelecidas, de acordo com a regulamentação vigente, responsabilizando-se por todas as despesas pelo 
uso do sistema móvel celular em “roaming”, que serão incluídas na conta de serviços que emitir; 
IX - Prestar os serviços durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana; 
X - Apresentar nota fiscal/fatura mensal consolidada, e demonstrativo individual de utilização dos serviços 
por terminal, com no mínimo as seguintes informações: 
· Dia e horário em que foi utilizado o serviço; 
· Duração da utilização do serviço; 
· Número chamado, origem e destino, quando em roaming; 
· Valor dos serviços, inclusive impostos; 
XI - Descontar na nota fiscal/fatura vindoura os serviços cobrados indevidamente no mês, bastando, para 
tanto, simples comunicação da CONTRATANTE; 
XII - Apresentar, quando do início da execução dos serviços, planilha de formação de preços atualizada 
contendo a distribuição proporcional dos valores finais ofertados na sessão de licitação, após os lances, 
se for o caso; 
XIII - Em havendo necessidade, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que se fizerem 
indispensáveis, sempre nas mesmas condições da proposta, na forma do preceituado no art. 65, § 1º, da 
Lei nº 8.666/93; 
XIV - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
XV - Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a manutenção das condições de 
habilitação exigidas para a contratação; 
XVI - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, 
encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer 
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outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto do contrato, ficando 
a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 
XVII - Apresentar e fornecer ao CONTRATANTE os aparelhos móveis celulares de acordo com o 
especificado neste termo de referência para aprovação; 
XVIII- Realizar a portabilidade dos números existentes, se for o caso; 
XIX - Executar a prestação dos serviços obedecendo às disposições legais e regulamentos pertinentes à 
área de telecomunicações, de acordo com as normas estabelecidas pela Agência Nacional de 
Telecomunicações - ANATEL, bem como às recomendações e parâmetros aceitos pela boa técnica; 
XX - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, 
atendendo em até 48 (quarenta e oito) horas, através de um consultor designado para acompanhamento 
do contrato, conforme determinação deste contrato; 
XXI - Manter disponível, durante toda a vigência do contrato, telefones e endereço eletrônico do preposto 
(consultor técnico) para solicitação dos serviços pelo fiscal do contrato, bem como, informar, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer alteração dos referidos contatos; 
XXIII - Manter atendimento com pessoal qualificado por 24 (vinte e quatro) horas por dia, para sanar 
qualquer problema com os acessos móveis pessoais da contratante, podendo ser serviços de tele-
atendimento/callcenter; 
XXIV - Comunicar, imediatamente, à contratante, por escrito, qualquer fato extraordinário ou anormal 
que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis; 
XXV - Informar a necessidade de eventuais interrupções programadas dos serviços, com antecedência 
mínima de 02 (dois) dias úteis; 
XXVI - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela 
contratante na execução dos serviços; 
XXVII - Apresentar ao fiscal do contrato, na ocorrência de falhas, relatório completo indicando seus 
motivos, bem como os métodos e práticas adotadas para sua solução, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado a partir da notificação; 
XXVIII - Responder por danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo, quando da execução dos serviços e/ou reparos; 
XXIX - Manter, ao final do contrato, a prestação dos serviços por, aproximadamente, 15 (quinze) dias, no 
caso de outra empresa vencer o certame licitatório, visando a realização do processo de portabilidade, 
objetivando a não interrupção do serviço de telefonia; 
XXX- Acatar as orientações da contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando 
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 
XXXI - Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas, bem como das transferências de dados 
realizadas, conforme objeto de cada contrato; 
XXXII - Cumprir tempestiva e integralmente as determinações da fiscalização do contrato. 
 
7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE ADIMPLEMENTO DOS SERVIÇOS 
7.1 Os serviços objeto da contratação deverão ser iniciados em até 10 (dez) dias, a contar da data de 
assinatura do contrato, com a entrega dos aparelhos móveis no CREFITO 7, na cidade de Salvador/BA, 
situado na Avenida Tancredo Neves, 939 – Esplanada Tower, Sala 101,102,107, Caminho das Árvores, CEP: 
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41.820-021, devidamente habilitados e, se for o caso, manter as mesmas numerações das linhas 
existentes. 
 
8 - CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
8.1 A contratação terá a vigência de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, podendo 
ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme estabelece 
o inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
 
9 - CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
9.1 O pagamento será efetuado após a liquidação da despesa, por meio de ordem bancária, através do 
Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias úteis, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura/recibo, 
devidamente certificada pelo fiscal da contratação, podendo ser creditado em nome da contratada, 
mediante Ordem Bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancária para 
pagamento de faturas com códigos de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no contrato. 
9.2 Os pagamentos mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária serão realizados 
desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais (INRFB 
nº 1.234/2012), principalmente no que se refere às retenções tributárias. 
9.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida, entre a data 
acima referida e a correspondente ao efetivo 
adimplemento da obrigação, será calculada conforme Portaria nº. 1960/96, do Ministério das 
Comunicações, aplicada de forma isonômica para todas as operadoras, ou seja: aplicação de multa 
moratória de 2% sobre o valor do débito e os juros moratórios determindos pela Lei Brasileira, assim como 
demonstrado: 
9.3.1 O não pagamento da fatura na data de seu vencimento terá como consequência ao assinante o 
seguinte: 
a) aplicação de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor total do débito, incidente a partir do 
dia seguinte ao do vencimento; 
b) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore”, contados a partir da 
data de vencimento da fatura, bem como atualização do débito pelo IGP-M, publicado pela Fundação 
Getúlio Vargas ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo. 
c)A compensação financeira prevista neste item será incluída em fatura/nota fiscal emitida 
posteriormente à ocorrência. 
9.4 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA , enquanto houver pendência de liquidação de 
obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
9.5 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 
10. CLÁUSULA DEZ – DO REAJUSTE 
10.1 Os preços pactuados não poderão sofrer reajustes em periodicidade inferior a 12 (doze) meses, na 
forma do § 1º do Art. 28 da Lei 9.069, de 20 de junho de 1995. Após esse período o contrato poderá ser 
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reajustado com base nos índices oficiais divulgados pela ANATEL, desde que solicitado expressamente por 
escrito pela Contratada; 
10.2 O reajuste de que trata o parágrafo anterior poderá ser aplicado com periodicidade inferior, se assim 
vier a ser autorizado pelo Poder concedente, conforme disposto no § 5º do Art. 28 da Lei 9.069/95, desde 
que solicitado expressamente por escrito pela contratada; 
10.3 De forma análoga à regra prevista no parágrafo anterior, caso a ANATEL venha a determinar redução 
no valor de tarifas, a contratada deverá, obrigatoriamente, comunicar o ato imediatamente ao Tribunal 
Regional do Trabalho da 14ª Região, repassando a redução nas próximas faturas; 
10.4 Na hipótese de majoração de tarifa, serão formalizadas por meio de apostilamento. 
 
11 - CLÁUSULA ONZE – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 
11.1 Por interesse do Contratante, o valor do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no art. 65,§§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
12. CLÁUSULA DOZE - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
12.1 Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65, da 
Lei nº 8.666/93, devidamente comprovado, lavrando-se Termo Aditivo. 
 
13 - CLÁUSULA TREZE - DA RESCISÃO 
13.1 independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, constituem motivos 
para rescisão do Contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, da Lei nº 
8.666/93. 
13.2 O presente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência administrativa, a juízo do 
Contratante, sem que caiba à Contratada qualquer ação ou interpelação judicial. 
13.3 No caso de rescisão do Contrato, o Contratante fica obrigado a comunicar tal decisão à Contratada, 
por escrito, no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência. 
13.4 Na ocorrência da rescisão prevista no "caput" desta Cláusula, nenhum ônus recairá sobre o 
Contratante, em virtude desta decisão. 
13.5 Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, de logo, o 
direito do Contratante de adotar, no que couber, às medidas previstas no artigo 80, da Lei nº 8.666/93. 
 
14 - CLÁUSULA QUATORZE – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
14.1 As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação, correrão à conta do recurso 
orçamentário – 6.2.2.1.1.01.04.04.036 – Serviços de Telecomunicações. 
 
15 - CLÁUSULA QUINZE - DAS PENALIDADES E MULTAS 
15.1 Pelo atraso injustificado na execução do objeto pactuado, pela inexecução total ou parcial do 
Contrato, a Contratada sujeitar-se-á às seguintes sanções, garantido o direito de defesa: 
a) multa de 0,5% por dia, até o máximo de 10%, sobre o valor contratado, em decorrência de atraso 
injustificado no fornecimento, ou prestação do serviço; 
b) advertência; 
c) multa de até 10% sobre o valor total contratado no caso de inexecução total ou parcial do mesmo; 
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d) suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com o CREFITO 7, pelo 
prazo de até 02 (dois) anos; 
e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.  
 
Parágrafo único. Ficará impedida de licitar e de contratar com União, bem como com a Administração do 
CREFITO 7, pelo prazo de até dois anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 
 
a)ensejar o retardamento da entrega do objeto deste Pregão; 
b)não mantiver a proposta, injustificadamente; 
c)comportar-se de modo inidôneo; 
d)fizer declaração falsa; 
e)cometer fraude fiscal. 
 
16 - CLÁUSULA DEZESSEIS - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
16.1 - Na forma do que dispõe o artigo 67, da Lei nº 8.666/93, o objeto deste contrato será acompanhado 
e fiscalizado pelos Servidores Luana Costa Peruna(COORDENADORA) e Ivo Silva dos Santos(OPERADOR 
DE TI). 
 
Parágrafo único – As ações de acompanhamento e fiscalização não exoneram a Contratada de suas 
responsabilidades contratuais. 
 
17 - CLÁUSULA DEZESSETE – DOS LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
17.1 A prestação dos serviços de telefonia móvel pessoal objeto deste termo de referência será feita nos 
seguintes municípios: 
a) No Estado da Bahia: ABAÍRA, ALAGOINHAS, ALCOBAÇA, AMARGOSA, AMÉLIA RODRIGUES, ANAGÉ, 
ANDORINHA, ANTÔNIO GONÇALVES, ARACI, ARAMARI, BAIXA GRANDE, BARRA, BARRA DO CHOÇA, 
BARRA DO MENDES, BARREIRAS, BARRO ALTO, BARROCAS, BELMONTE, BIRITINGA, BOM JESUS DA LAPA, 
BONINAL, BOTUPORÃ, BROTAS DE MACAÚBAS, BRUMADO, BUERAREMA, CACHOEIRA, CAETITÉ, 
CAMACAN, CAMACARI, CAMAMU, CAMPO FORMOSO, CANAVIEIRAS, CANDEIAS, CÂNDIDO SALES, 
CANSANÇÃO, CANUDOS, CAPIM GROSSO, CARAVELAS, CASA NOVA, CASTRO ALVES, CATU,CATURAMA, 
CÍCERO DANTAS, CIPÓ, COARACI, COCOS, CONCEIÇÃO DE FEIRA, CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, CONCEIÇÃO 
DO COITÉ, CONCEIÇÃO DO JACUÍPE, CONDE, CONDEÚBA, CONTENDAS DO SINCORÁ, CORAÇÃO DE MARIA, 
CORIBE, CRUZ DAS ALMAS, CURAÇÁ, DIAS D’AVILA, DOM BASÍLIO, ENTRE RIOS, ÉRICO CARDOSO, 
ESPLANADA, EUCLIDES DA CUNHA, EUNÁPOLIS, FEIRA DE SANTANA, FILADÉLFIA, GANDU, GENTIO DO 
OURO, GLÓRIA, GOVERNADOR MANGABEIRA, GUANAMBI, IAÇU, IBIASSUCÊ, IBICARAÍ, IBICOARA, 
IBIPEBA, IBIPITANGA, IBIRATAIA, IBITIARA, IBITITÁ, IBOTIRAMA, IGAPORÃ, ILHÉUS, IPIAÚ, IPIRÁ, IPUPIARA, 
IRECÊ, ITABELA, ITABERABA, ITABUNA, ITACARÉ, ITAETÉ, ITAGI, ITAGIBÁ, ITAJUÍPE, ITAMARAJU, ITAMBÉ, 
ITAPARICA, ITAPETINGA, ITIRUÇU, ITIÚBA, ITUBERÁ, IUIÚ, JACARACI, JACOBINA, JAGUAQUARA,JEQUIÉ, 
JEREMOABO, JITAÚNA, JIQUIERIÇÁ,JUAZEIRO, JOSSIAPE, LAGOA REAL, LAJEDO DO TABOCAL, LAURO DE 
FREITAS, LEMÇÓIS, LÍUCINIO DE ALMEIDA, LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, LUÍS EDUARDO 
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MAGALHÃES, MADRE DE DEUS, MAIQUINIQUE, MARACÁS, MARAGIGIPE, MARCIONÍLIO SOUZA, 
MASCOTE, MATA DE SÃO JOÃO, MATINA, MIGUEL CALMON,MONTE SANTO, MORRO DO CHÁPEU, 
MORTUGABA, MUCURI, MULUNGU DO MORRO, MURITIBA, NAZARÉ, NORDESTINA, NOVA REDENÇÃO, 
NOVA VIÇOSA, NOVO HORIZONTE, PALMEIRAS, PAULO AFONSO, PIATÃ, PINDAÍ, PINDOBAÇU, PLANALTO, 
POÇÕES, POJUCA, PORTO SEGURO, PRADO, RAFAEL JAMBEIRO, RIACHÃO DO JACUÍPE, RIBEIRA DO 
POMBAL, RIBEIRÃO DO LARGO, RIO DE PIRES, RIO REAL, RUY BARBOSA, SALVADOR, SANTA BÁRBARA, 
SANTA CRUZ CABRÁLIA, SANTA MARIA DA VITÓRIA, SANTA TERESINHA, SANTALUZ, SANTO AMARO, 
SANTO ANTONIO DE JESUS, SANTO ESTEVÃO, SÃO DESIDÉRIO, SÃO FÉLIX, SÃO FELIX DO CORIBE, SÃO 
FRANCISCO DO CONDE, SÃO GONCAÇO DOS CAMPOS, SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ, SÁTIRO DIAS, SAUBARA, 
SEABRA, SEBASTIÃO LARANJEIRAS, SENHOR DO BONFIM, SENTO SÉ, SERRA DO RAMALHO, SERRA 
DOURADA, SERRINHA, SIMÕES FILHO, SOBRADINHO, SOUTO SOARES, TAPEROÁ, TEIXEIRA DE FREITAS, 
TEOFILÂNDIA, TUCANO, UBAITABA, UBATÃ, UNA, URANDI, URUÇUCA, VALENÇA, VALENTE, VERA CRUZ, 
VITÓRIA DA CONQUISTA, XIQUE-XIQUE ; 
b) No Estado de Sergipe: AQUIDABÃ, ARACAJU, AREIA BRANCA, BARRA DOS COQUEIROS, BOQUIM, 
CAMPO DO BRITO, CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO, CAPELA, CARMÓPOLIS, ESTÂNCIA, ITABAIANA, 
ITABAIANINHA, ITAPORANGA D’AJUDA, JAPARATUBA, LAGARTO, LARANJEIRAS, MARUIM, NEÓPOLIS, 
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NOSSA SENHORA DAS DORES, NOSSA SENHORA DO SOCORRO, PIRAMBU, 
PROPRIÁ, RIACHÃO DO DANTAS, RIBEIRÓPOLIS, ROSÁRIO DO CATETE, SÃO CRISTÓVÃO, SIMÃO DIAS, 
TOBIAS BARRETO, MUMBAÚBA; 
c) Em todas as capitais dos demais Estados da Federação, bem como em Brasília, capital do Distrito 
Federal. 
 
18 - CLÁUSULA DEZOITO - DA PUBLICAÇÃO 
18.1 Nos termos do parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93, a Administração providenciará a 
publicação do presente Contrato até o 5º dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer 
no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo as despesas por conta do Contratante. 
 
19. CLÁUSULA DEZENOVE – DO FORO 
19.1 Fica eleito o Foro da Justiça Federal, em Savador-BA, como competente para dirimir quaisquer 
dúvidas ou ações oriundas do presente contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 
19.2 Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o intuito de solucionar 
os impasses, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por base o que dispõe a Lei nº 8.666/1993, 
o Decreto-Lei nº 3.555/2000, a Lei nº 10.520/2002 e demais legislações aplicáveis. 
 
20 – CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
 
20.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico nº 005/2016 e 
seus Anexos, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta da 
CONTRATADA. 
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21 – CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO PRAZO E DO LOCAL DA ENTREGA 
 
21.1. O prazo de entrega será de no máximo 10 (dez) dias, a contar da assinatura do presente contrato. 
 
21.2. A entrega do objeto do presente contrato deverá ser feita na sede do Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região, Crefito 7, na Avenida Tancredo Neves, 939 – Esplanada 
Tower, Sala 101,102,107, Caminho das Árvores, CEP: 41.820-021. 
 
E, por estarem assim ajustados e de acordo, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nomeadas. 
 
Salvador/BA, ___ de _____________ de 2016. 
______________________________________________ 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO 
CONTRATANTE 
______________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 
_______________________________ 
NOME (RG) 
_______________________________ 
NOME (RG) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


