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PROCESSO Nº. 0767618/2018 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 09/2018 - SRP 
 

 
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE– ME/EPP 

 
O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA SÉTIMA REGIÃO – 
CREFITO 7, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local 
indicados fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo menor por item, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O 
procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto nº 5.450, de 2005, à Lei 
nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, ao Decreto nº 3.722, de 2001, ao Decreto 
n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, à Lei Complementar nº 123, de 2006, lei Complementar n° 
147/2014, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e demais 
exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 
 
Data da abertura da sessão pública: 21 de Agosto de 2018 

Horário: 09h - horário de Brasília 

Horário Local: 09h 

Endereço: Portal Comprasnet - www.comprasnet.gov.br 

Encaminhamento da proposta e anexos: a partir da data de divulgação do Edital no Comprasnet, 

até a data e horário da abertura da sessão pública. 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1 Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de serviço de 

envio de mensagens de TEXTO de até 160 caracteres (SMS corporativo - Shortcode),  para 
dispositivos móveis, conforme especificações definidas no Termo de Referência (Anexo I). 

 
1.2 Por determinação da lei Complementar n° 147/2014, que alterou a Lei Complementar n° 
123/2006, e considerando o valor de cada grupo e/ou item deste Edital, somente as 
microempresas e as empresas de pequeno porte poderão concorrer neste Pregão Eletrônico. 
 
1.3 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 

1.3.1 ANEXO I - Termo de Referência 
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1.3.2 ANEXO II – Dados para Ata 

1.3.3 ANEXO III - Minuta de Ata de Registro de Preços 

1.3.4 ANEXO IV – Modelo da Proposta de Preços  

 

2. DA ADESÃO À ATA POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 
 
2.1 A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, 
no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 7.892, de 2013, e na Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
2.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, decorrente da adesão, desde 
que este fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata 
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
2.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 
 
2.4 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que vierem a 
aderir à ata. 
 
2.5 Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando 
as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
2.6 Após a autorização do órgão gerenciador, caberá ao órgão não participante efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observando o prazo de vigência da ata 
de Registro de Preços. 
 
2.6.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do 
prazo para efetivação da contratação, respeitando o prazo de vigência da ata, desde que 
solicitada pelo órgão não participante. 
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3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1 O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
 
3.2 O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, com solicitação de login e senha pelo interessado. 
 
3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante 
ou seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao Pregão eletrônico. 
 
3.4 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 
do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes 
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
3.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor 
do sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
 
4.1 Poderão participar deste Pregão, exclusivamente os interessados qualificados como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, aptas a se beneficiarem do tratamento 
diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar n.° 123/2006, que estiverem 
regularmente credenciados e em situação regular perante o sistema eletrônico do Portal 
Comprasnet, desde que não se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no § 4º do 
artigo 3º da Lei Complementar 123/2006. 
 
4.2 Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 
o objeto da licitação, e que estejam com o credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10. 
 
4.3 Não poderão participar desta licitação os interessados: 
 

4.3.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos na forma 
da legislação vigente; 

 
4.3.2 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativamente ou judicialmente; 
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       4.3.3 Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o CREFITO 7 nos 
       termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº8. 666, de 1993; 
  

4.3.4 Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União nos termos do artigo 
7º da Lei nº 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores; 

 
       4.3.5 Que se enquadrem-nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 8.666 de 1993; 
 
       4.3.6 Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
       credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 
 
     4.3.7 Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
 

4.3.8 Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em razão de 
sanção  restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos 
do artigo 72, §8º, inciso V, da Lei nº 9.605, de 1998; 

 
4.3.9 Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 
 
4.4 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
 

4.4.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar n° 
123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 

             42 a 49. 
 
4.4.2 A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito 
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa; 

 
4.4.3 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 
 
4.4.4 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 
4.4.5 Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição; 
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4.4.6 Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº2, de3 16 de setembro de 2009. 

 
5. DO ENVIO DA PROPOSTA 
 
5.1 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 
recebimento de propostas. 
 
5.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – DF. 
 
5.3 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
 
5.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
5.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 
 
5.6 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 
 

5.6.1 Valor unitário do item; 
 

5.6.3 Descrição detalhada do objeto. 
 

5.7 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 
 
5.8 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens. 
 
5.9 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua apresentação. 
 
5.10 A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
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6.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 
na data, horário e local indicados neste Edital. 
 
6.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
 
6.2.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
6.2.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 
6.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
 
6.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
 
6.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 
 
6.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do Item. 
 
6.5.2 Valor unitário do Item, em algarismo, com 2(duas) casas decimais, expresso em moeda 
corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as 
quantidades constantes do Termo de Referência. 
 
6.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 
da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
6.7 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 
 
6.7.1 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos. 
 
6.8 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar. 
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6.9 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 
6.10 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
 
6.11 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e 
terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes. 
 
6.12 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema 
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá 
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o 
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
6.13 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese 
de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de 
ordenação das propostas. 
 
6.14 Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 
da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007. 
 
6.15 Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e 
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 
proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
 
6.16 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para 
tanto. 
 
6.17 Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem 
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 
6.18 Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A da Lei 
n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme 
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procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010. 
 
6.19 Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 
3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 
bens/serviços: 
 

6.19.1 produzidos ou prestados no País; 
 
6.19.2 produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
 
6.19.3 produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País. 
 

6.20 Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 

6.20.1 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
7.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem 
como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 
 
7.1.1 Os preços não poderão ultrapassar o valor unitário de cada item definido no Termo de 
Referência. 
 
7.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo 
fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
 
7.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
 
7.4 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob 
pena de não aceitação da proposta. 
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7.4.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material/serviço ofertado, além de outras informações 
pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, 
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior 
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
 

7.4.1.1 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita 
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente 
aceita pelo Pregoeiro. 
 

 
7.5 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
7.6 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 
 
7.7 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, 
vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
 

7.7.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
7.7.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
 

7.9 Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 
45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
 
7.10 Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante 
vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de 
classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total 
estimado, observado o preço da proposta vencedora. 
 
8. DA HABILITAÇÃO 
 
8.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
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8.1.1 SICAF; 
 
8.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
 
8.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
 
8.1.4 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
 
8.1.5 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 
as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio majoritário. 
 
8.1.6 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 
 

8.2 Não ocorrendo inabilitação, o licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar 
deverá comprovar, no prazo estipulado pelo Pregoeiro durante a sessão, a contar da solicitação 
no sistema eletrônico, sua condição de habilitação, devendo esta comprovação se dar 
preferencialmente por meio do link “Anexar” no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, 
de forma auxiliar através do e-mail licitacao@crefito7.gov.br, com posterior encaminhamento 
do documento pertinente por via postal ou similar no prazo máximo de 02(dois) dias úteis, a 
contar da solicitação no sistema eletrônico. 
 

8.2.1 Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por 
cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em 
órgão da imprensa oficial. 
 

8.3 O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação 
à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e 
habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 
 

8.3.1 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 
SICAF. 
 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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8.3.2 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do 
sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será 
convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove 
o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto 
quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno 
porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 
2006. 
 

8.4 Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa Habilitação 
Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista: 
 
8.5 Habilitação jurídica: 
 

8.5.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
8.5.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 
 
8.5.3 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 
 
8.5.4 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de 
Registro do Comércio - DNRC; 
 
8.5.5 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata 
o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
 
8.5.6 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 
de autorização; 
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8.5.7 No caso de exercício de atividade de que assim o exija: ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente. 
 
8.5.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
 

8.6 Regularidade fiscal e trabalhista: 
 

8.6.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
 
8.6.2 prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto 
aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme 
art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07); 
 
8.6.3 prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 
 
8.6.4 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 
8.6.5 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
5.452, de 1º de maio de 1943; 
 
8.6.6 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
 
8.6.7 prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 
 
8.6.8 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 
da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma 
da lei; 
 
8.6.9 Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno 
porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 
 

8.7 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
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8.7.1 os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF no nível da Qualificação econômico-financeira, conforme Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação: 
 

8.7.1.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade previsto na 
própria certidão. 
8.7.1.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
8.7.1.3 No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, 
empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 
34 da Lei nº 11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial do último 
exercício financeiro (art. 3º do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007); 
 

8.7.2 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período 
de existência da sociedade; 
 
8.7.3 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas: 
 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

LC = -----------------------; e 

Passivo Circulante 

8.7.4 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou 
igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
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Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10%(dez) do valor 
estimado da contratação ou item pertinente. 
 

8.8 Relativos à Qualificação Técnica 
 

8.8.1 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a 
qualificação técnica, por meio de: 
 

8.8.1.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 
pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado. 
 
8.8.1.2 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

 
8.9 Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade 
fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do 
Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por 
igual período. 
 

8.9.1 A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada 
a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo 
prazo para regularização. 
 
8.10 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 
 
8.11 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital. 
 
8.12 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
 
8.13 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
9.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
 

9.1.1 ser redigida em língua portuguesa ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 
licitante ou seu representante legal. 
 
9.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 
fins de pagamento. 
 

9.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
 

9.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 
10. DOS RECURSOS 
 
10.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa 
de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 
trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, 
isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 
próprio do sistema. 
 
10.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 
 

10.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso; 
 
10.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 
 
10.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 
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recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 
de seus interesses. 
 

10.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
 
 
11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão 
dos recursos apresentados. 
 
11.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
12.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 3 (três) dias, contados 
a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de 
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital. 
 
12.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 
seja assinada no prazo de 3 (três) dias, a contar da data de seu recebimento. 
 
12.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 
 
12.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 
 
12.4.1 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do 
certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender 
aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 
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13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO 
 
13.1 Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser 
convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota 
de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) 
meses contados a partir da assinatura ou retirada do instrumento equivalente, nos termos do 
art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 
 
13.2 Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela contratante, para 
identificar possível proibição de contratar com o Poder Público. 
 
13.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a 
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite, mediante correspondência postal 
com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 
03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento. 
 
13.4 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do fornecedor, e aceita pela Administração. 
 
13.5 Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 
Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de 
Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 
 
13.5.1 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas no edital e anexos. 
 
13.6 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 
equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, 
desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da 
proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 
 
14. DO PREÇO 
 
14.1 Os preços são fixos e irreajustáveis. 
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14.2 As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 
obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8666/1993 e no Decreto 7.892/2013. 
 
 
15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
15.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência, 
anexo I do Edital. 
 
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
16.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, 
Anexo I do Edital. 
 
17. DO PAGAMENTO 
 
17.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 20 (vinte) dias, contados a partir da 
data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito 
em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 
 
17.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata 
o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
17.3 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 
competente na nota fiscal apresentada. 
 
17.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 
 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
 
17.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
 
17.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 
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17.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, a critério da contratante. 
 
17.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos. 
 
17.9 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a 
ampla defesa. 
 
17.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao 
SICAF. 
 
17.11 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de 
alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 
SICAF. 
 
17.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 

17.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
 
17.13 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 pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento 
da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
I = (TX) 
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I = (6/100) 
365 
I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 

18.DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, 
de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 
 

18.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não 
assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata 
de Registro de Preços; 
 
18.1.2 Apresentar documentação falsa; 
 
18.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 
18.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
18.1.5 Não mantiver a proposta; 
 
18.1.6 Comportar-se de modo inidôneo; 
 
18.1.7 Cometer fraude fiscal; 
 
18.1.8 Fizer declaração falsa; 
 

18.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
 
18.3 A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 

a. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 
b. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 
 

18.3.2 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 
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18.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
18.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
 
18.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
18.7 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 
 
 
19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
19.1 Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar o Edital, na forma eletrônica, utilizando-se do e-mail licitacao@crefito7.gov.br, 
até as 14h de cada dia útil. 
 

19.1.1 No caso de recebimento via e-mail, em horário estranho ao funcionamento oficial 
da unidade responsável pelo acompanhamento da licitação, os prazos estabelecidos neste 
subitem, começarão a correr no primeiro dia e hora útil subseqüentes, ao registrado na 
correspondência eletrônica. 
 
19.1.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 
 
19.1.3 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame. 
 

19.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, através do e-mail licitacao@crefito7.gov.br 
obedecido o critério previsto no subitem 19.1.1. 
 

19.2.1 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 
no certame. 
 
19.2.2. O pedido de esclarecimentos será respondido em até vinte e quatro horas. 
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19.3 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por 
qualquer interessado. 
 

 
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
20.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação em contrário pelo Pregoeiro. 
 
20.2 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
20.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
20.4 As normas que disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
20.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e  
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
20.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
 
20.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 
e do interesse público. 
 
20.8 As normas que disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
20.9 Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o 
processo prevalece a previsão do Edital. 
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20.10 O Edital será disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br e/ou www.crefito7.gov.br 
 
20.11 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados 
no Crefito 7, situado no endereço à Avenida Tancredo Neves, 939 – Esplanada Tower, Sala 101, 
Caminho das Árvores, Cep: 41.820-021, nos dias úteis, no horário das 08h às 12h e das 13h às 
17h. 
 
20.12 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do 
Decreto nº 5.450, de 2005, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do 
Decreto nº 3.722, de 2001, do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente. 
 
20.13 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária de 
Salvador - Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro. 
 
Salvador, 31 de julho de 2018. 
 
 

GUSTAVO FERNANDES VIEIRA 
PRESIDENTE 

 
 

NEILA MASCARENHAS MOTA 
PREGOEIRA 

 
 

CAROLINE BARRETO DE ANDRADE SANTANA 
EQUIPE DE APOIO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crefito7.gov.br/
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

Sistema de Registro de Preços 
 

PREGÃO SRP Nº 09/2018 
 

(Processo Administrativo n.º 0767618/2018) 
 
 
 
1. JUSTIFICATIVA 
 
O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Sétima Região – CREFITO 7 é uma 
Autarquia Federal, criada pela Lei nº 6.316 de 17/12/1975, com o objetivo de fiscalizar o exercício 
das profissões de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional definidas no Decreto-lei nº 938, de 13 
de outubro de 1969. O CREFITO 7 tem se valido da ampla utilização de Tecnologia da Informação 
(TI) procurando sistematizar as suas ações e programas, buscando maximizar os resultados 
pretendidos e possibilitando uma maior divulgação das informações categorizadas como sendo 
de domínio público. Diante da utilização do serviço SMS corporativo - Shortcode (SMS) busca-se 
rápida comunicação por este Conselho para com os profissionais de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional.  
Para a efetividade da contratação faz-se necessário que o serviço seja prestado por uma empresa 
integradora. Empresa integradora é aquela que, pelo próprio nome objetiva a integração de um 
serviço de mensageria com os diversos operadores de comunicação, encaminhando para as 
operadoras de telefonia móvel vigentes no país, as mensagens que deverão ser repassadas aos 
usuários dos programas. Esses usuários receberão as informações, simultaneamente 
independente da localização no território nacional. As empresas integradoras são empresas com 
capacidade e expertise no envio de uma mesma mensagem simultaneamente a milhares de 
usuários.  
A principal vantagem do SMS reside na sua capacidade de atingir, de forma rápida, um grande 
número de usuários ao mesmo tempo, através do aparelho celular do beneficiário que não 
necessita estar conectado à internet para obter a informação. Dessa forma, considerando os 
aspectos de agilidade e alcance da informação, e, principalmente a maior disponibilidade de 
telefones móveis, em comparação à disponibilidade de computadores, essa contratação torna-
se imprescindível para o CREFITO 7.  
 
2. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 
 
2.1 O serviço deverá permitir as seguintes facilidades:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0938.htm
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a) Envio de mensagens com confirmação da entrega nas operadoras de telefonia móvel de 
destino, e a confirmação de entrega nos telefones celulares das operadoras que disponham do 
serviço;  
b) Registro, rastreamento e geração de relatórios online de todas as transmissões efetuadas com 
informações sobre o destino, data e hora;  
c) Consulta e relatório online do status de cada mensagem enviada;  
d) Organização dos destinatários em grupos;  
e) Envio de mensagens uma a uma e/ou em lote;  
f) Envio de mensagens de forma instantânea e/ou agendada;  
g) Geração de relatórios online de desempenho para todo o tráfego de mensagens;  
h) Geração de relatórios online consolidados;  
i) Exportação de relatórios em formato TXT/CSV e XLS;  
j) Interface web para visualização online dos relatórios e exportação dos mesmos;  
k) Envio de mensagens personalizadas com inclusão de variáveis;  
l) Compatível com JAVA, PHP e NET;  
m) Verificação de números válidos e malformados.  
n) Informar no ato do envio o status “enviado com sucesso” ou falha no envio “ (caso ocorra falha 
informar o motivo); 
 
2.2 O serviço deverá ser disponibilizado pela Internet, através das seguintes interfaces:  
a) Portal web, que deverá permitir:  
- O envio de mensagens uma a uma e/ou em lote;  
- O monitoramento do envio das mensagens;  
b) Por meio de interface web via REST API, que deverá permitir integração com as aplicações 
desenvolvidas internamente pela CONTRATANTE;  
c) Por meio de requisições HTTP/HTTPS: com passagem de parâmetros diretamente na barra de 
endereços do navegador web, e com a possibilidade do CONTRATANTE desenvolver uma página 
que contenha as requisições de envio a vários usuários, semelhante a um processamento em lote 
(batch).  
2.3 O portal web deve permitir que os usuários/administradores do serviço, por parte do 
CONTRATANTE, possam:  
a) Criar várias subcontas para uma conta Master;  
b) Permitir níveis de usuários diferenciados, mediante atribuição de senhas e perfis de acesso, 
com permissões de utilização, recursos e acessos a funcionalidades distintas;  
d) Limitar o envio de mensagens para cada subconta;  
e) Visualizar e exportar relatórios de utilização de cada subconta; e  
f) Visualizar os créditos, débitos e saldos de cada subconta.  
2.4 Os relatórios deverão permitir consolidação por dia, por mês e por período a ser definido 
pelo CONTRATANTE: 
a) Mensagens enviadas por subconta;  
b) Mensagens enviadas por operadora;  
c) Mensagens não entregues;  
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d) Número de linhas de celulares que receberam as mensagens / data e horário de envio;  
e) Log de acesso ao sistema;  
f) Estatísticas de mensagens separadas por palavras pré-definidas;  
g) Mensagens agendadas;  
h) Status de cada evento;  
i) Créditos, débitos e saldos das mensagens;  
j) Exportação dos relatórios de mensagens enviadas para arquivos TXT/CSV e XLS; e  
k) Exportação do relatório de códigos de retorno de envio SMS, por operadora,  
com a padronização dos códigos de retorno. 
 
 
3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
3.1 A solução SMS da CONTRATADA deverá permitir o envio de mensagens de 160 (cento e 
sessenta) caracteres (mensagem + cabeçalho).  
3.2 A solução SMS da CONTRATADA deve efetuar as tentativas de entrega das mensagens por 
um período mínimo de 24 (vinte e quatro) horas.  
3.3 A interface de monitoramento deverá permitir identificar, em tempo real, problemas no 
funcionamento da plataforma e nas conexões com as operadoras de telefonia móvel.  
3.4 A solução deverá ser dimensionada para suportar o envio de mensagens de texto para as 
operadoras que atuam em território nacional, exclusivamente, possuindo também contrato 
direto com as principais operadoras de telefonia móvel no país, credenciadas pela Anatel através 
de SHORT Code único para todas as operadoras para o envio MT e respostas MO não sendo o 
MO tarifado ao usuário final.  
3.5 A contratada deverá através da web, disponibilizar um painel do administrador onde possa 
efetuar diversas configurações no sistema, dentre elas, ativar, desativar e editar usuários que 
tenham acesso à conta, e ainda dar e tirar permissões de acesso de uma maneira muito simples;  
3.6 A contratada deverá disponibilizar ao CREFITO 7 as seguintes alternativas de conexão:  

8.6.1 https;  
8.6.2 webservices, com acesso limitado a IP’s de origem pré-identificados e validados pelo 
contratante e, a critério deste, com ou sem certificação digital;  
8.6.3 Envio de mensagens por aplicativo de acesso em navegador web  

3.7 Todos os requisitos de trocas de mensagens e controles gerenciais deverão ser atendidos 
automaticamente pelo sistema, sem qualquer tratamento manual de informações. 
3.8 Todas as informações que forem transmitidas à Contratada ou produzidas por esta com base 
nas informações recebidas devem ser consideradas protegidas como informações confidenciais 
por um período indeterminado, sendo vedada a utilização dessas informações para outros fins 
pela CONTRATADA.  
3.9 A CONTRATADA deverá hospedar toda a infraestrutura necessária para a plena utilização dos 
serviços, incluindo o sistema integrador para envio de SMS e gerenciamento dos serviços.  
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3.10 A CONTRATADA deverá disponibilizar para o CONTRATANTE, sem ônus adicional, serviço de 
acompanhamento dos procedimentos inerentes à prestação dos serviços do objeto, a contar da 
data da formalização contratual.  
O CONTRATANTE poderá desenvolver, posteriormente, aplicativos para envio de mensagens 
SMS, utilizando interfaces Web Services ou através de requisições HTTP/HTTPS, e neste caso, o 
prazo de implantação será definido de comum acordo entre as partes.  
A contratada deverá disponibilizar, em período integral conforme necessidade da contratante, 
estrutura de atendimento para manutenção corretiva do ambiente.  
A contratada deverá arcar com todos os custos relativos a quaisquer manutenções corretivas 
realizadas dentro do período de garantia.  
A CONTRATADA deverá garantir os níveis de serviços (SLA - Service LeveL Agreement), 
especificados a seguir:  
a) O envio das mensagens até as operadoras de comunicação;  
b) Móvel, em até 10 (dez) minutos após o recebimento da solicitação do CONTRATANTE;  
c) A disponibilidade dos serviços em regime 24 x 7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por 
semana), em todos os dias do ano inclusive feriados.  
d) A indisponibilidade do serviço ocasionada por problema de plataforma ou infraestrutura 
tecnológica da CONTRATADA, incluindo seus meios de conexão com as operadoras de telefonia 
móvel, não poderá ser superior a 2 (duas)interrupções mensais e nem superior a 4 (quatro) horas 
mensais. 
 
 
4. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO 
  
A CONTRATADA deverá disponibilizar central de atendimento de suporte técnico em regime 24 
x 7, inclusive feriados conforme necessidade do CONTRATANTE, por meio telefônico (em 
português), e-mail e site Internet, para elucidação de dúvidas, diagnósticos, investigação e 
identificação de problemas e de supostos erros, bem como sua correção, sem limite de utilização 
e ônus para do CONTRATANTE.  
A CONTRATADA deverá identificar, acompanhar e controlar a solução dos problemas relatados 
pelo CONTRATANTE. 
 
5. QUANTIDADE 
  
400.000 (Quatrocentos Mil) de mensagens estimado por ano, tipo SMS, via celular. 
 

 
6. GARANTIA  
 
A contratada deverá manter a garantia do serviço com suporte e configuração durante toda 
vigência do contratual. 
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Serviço de envio de mensagens de TEXTO de até 160 caracteres (SMS corporativo – Shortcode). 

 
 
Segue preços praticados por empresas prestadoras do serviço de envio de mensagens SMS - Short 
Message Service para dispositivos móveis: 

 
 

FORNECEDORES QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

EMPRESA 1 400.000 R$ 0,055 R$ 22.000,00 

EMPRESA 2 400.000 R$ 0,055 R$ 22.000,00 

EMPRESA 3 400.000 R$ 0,055 R$ 22.000,00 

EMPRESA 4 400.000 R$ 0,06 R$ 24.000,00 

EMPRESA 5 400.000 R$ 0,06 R$ 24.000,00 

VALOR MÉDIO DE REFERÊNCIA R$ 0,057 R$ 22.800,00 
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ANEXO III 
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Nome da Empresa: ____________________________________________________  
Endereço: ___________________________________________________________  
CNPJ:________________________________________  
Inscrição Estadual nº ____________________________  
Telefone:___________________________  
E-mail de contato: ________________________________  
Pessoa de Contato:________________________________  
Responsável (is) pela assinatura contratual:_____________________________________  
Será considerada vencedora do certame licitatório, a empresa que ofertar o MENOR VALOR 
UNITÁRIO. 

 
 

Objeto Valor Unitário 
Serviço de envio de mensagens de TEXTO de até 160 
caracteres (SMS corporativo – Shortcode). 

R$_____________ 

Valor Total: 
(Valor unitário x 400.000) 

R$____________ 

 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.  
 
Declaramos inteira submissão e conhecimento dos termos deste Pregão e seus Anexos, partes 
integrantes desta proposta, bem como à legislação vigente.  
 

Local e Data: __________________, ____/____/2018 
Assinatura: ______________________ 

(Licitante assinar) 
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ANEXO IV 
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XXXX/2018 - VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO nº 09/2018 PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 5/2018 

 
Aos XX dias do mês de XXXX de 2018, 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, nos 
termos da Lei 6.316, de 17 de Dezembro de 1975 e conforme Reunião Extraordinária de Plenário 
nº 24, de 01/04/2014 (Ata de Tomada de Posse dos Conselheiros Efetivos do Conselho Regional 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Sétima Região – Crefito 7, Eleitos para o Quadriênenio 
2014-2018), neste ato representado pelo seu Presidente, GUSTAVO FERNANDES VIEIRA, 
brasileiro, casado, fisoterapeuta, portador da Carteira de Identidade n.º 77.224.221-6SSP/BA, 
CPF 812.728.395-91. 
 
Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor; do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013; do Decreto nº 3.555, de 2000; do 
Decreto nº 5.450, de 2005; do Decreto nº 3.722, de 2001; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 
nº 8.666, de 1993, e as demais normas legais correlatas; 
 
Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº. 09/2018, conforme Ata publicada em XX/XX/XXXX e homologada pelo XXXX; Resolve 
REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme 
especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os 
referidos preços, oferecidos pela empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXX, com sede na 
XXXX, CEP XXXX, no Município de XXXX, neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXXX, portador (a) 
da Cédula de Identidade nº XXXX e CPF nº XXXX, cuja proposta foi classificada em XX lugar no 
certame. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.2 A presente Ata tem por objeto Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para 

eventual aquisição de serviço de envio de mensagens de TEXTO de até 160 caracteres (SMS 
corporativo - Shortcode) para dispositivos móveis, conforme especificações definidas no 
Termo de Referência (Anexo I), do Edital do Pregão nº 09/2018 que é parte integrante desta 
Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 



 
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.gov.br/ / licitacao@crefito7.gov.br 

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 

 
 

1.3 Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de SMS para 
atender às necessidades do Crefito 7. 

 

Empresa Vencedora:  

CNPJ:  

Endereço:  

Telefone:  

Pessoa para contato:  

E-mail:  

 
 
2. DAS CONDIÇÕES 
 
2.1 A empresa VENCEDORA obriga-se a fornecer o objeto em total conformidade e estrita 
observância do contido no Edital do Pregão Eletrônico nº 09/2018, do Termo de Referência e 
seus anexos, partes integrantes deste instrumento.  
2.2 A empresa VENCEDORA obriga-se a fornecer o objeto a ela adjudicado, conforme 
especificações e condições contidas no edital do certame, em seus anexos e também na proposta 
de preços apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do 
Edital e do Termo de Referência.  
2.3 A solução SMS da CONTRATADA deverá permitir o envio de mensagens de 160 (cento e 
sessenta) caracteres (mensagem + cabeçalho).  
2.4 A solução SMS da CONTRATADA deve efetuar as tentativas de entrega das mensagens por 
um período mínimo de 24 (vinte e quatro) horas.  
2.5 A interface de monitoramento deverá permitir identificar, em tempo real, problemas no 
funcionamento da plataforma e nas conexões com as operadoras de telefonia móvel.  
2.6 A solução deverá ser dimensionada para suportar o envio de mensagens de texto para as 
operadoras que atuam em território nacional, exclusivamente, possuindo também contrato 
direto com as principais operadoras de telefonia móvel no país, credenciadas pela Anatel através 
de SHORT Code único para todas as operadoras para o envio MT e respostas MO não sendo o 
MO tarifado ao usuário final.  
2.7 A contratada deverá através da web, disponibilizar um painel do administrador onde possa 
efetuar diversas configurações no sistema, dentre elas, ativar, desativar e editar usuários que 
tenham acesso à conta, e ainda dar e tirar permissões de acesso de uma maneira muito simples;  
2.8 A contratada deverá disponibilizar ao CREFITO 7 as seguintes alternativas de conexão:  
2.8.1 https;  
2.8.2 webservices, com acesso limitado a IP’s de origem pré-identificados e validados pelo 
contratante e, a critério deste, com ou sem certificação digital;  
2.8.3 Envio de mensagens por aplicativo de acesso em navegador web  
2.9 Todos os requisitos de trocas de mensagens e controles gerenciais deverão ser atendidos 
automaticamente pelo sistema, sem qualquer tratamento manual de informações.  
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2.10 Todas as informações que forem transmitidas à Contratada ou produzidas por esta com base 
nas informações recebidas devem ser consideradas protegidas como informações confidenciais 
por um período indeterminado, sendo vedada a utilização dessas informações para outros fins 
pela CONTRATADA.  
2.11 A CONTRATADA deverá hospedar toda a infraestrutura necessária para a plena utilização 
dos serviços, incluindo o sistema integrador para envio de SMS e gerenciamento dos serviços.  
2.12 A CONTRATADA deverá disponibilizar para o CONTRATANTE, sem ônus adicional, serviço de 
acompanhamento dos procedimentos inerentes à prestação dos serviços do objeto, a contar da 
data da formalização contratual. 
2.13 O CONTRATANTE poderá desenvolver, posteriormente, aplicativos para envio de mensagens 
SMS, utilizando interfaces Web Services ou através de requisições HTTP/HTTPS, e neste caso, o 
prazo de implantação será definido de comum acordo entre as partes.  
2.14 A contratada deverá disponibilizar, em período integral conforme necessidade da 
contratante, estrutura de atendimento para manutenção corretiva do ambiente.  
2.15 A contratada deverá arcar com todos os custos relativos a quaisquer manutenções 
corretivas realizadas dentro do período de garantia.  
2.16 A CONTRATADA deverá garantir os níveis de serviços (SLA - Service Level Agreement), 
especificados a seguir:  
a) O envio das mensagens até as operadoras de comunicação;  
b) Móvel, em até 10 (dez) minutos após o recebimento da solicitação do CONTRATANTE;  
c) A disponibilidade dos serviços em regime 24 x 7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por 
semana), em todos os dias do ano inclusive feriados.  
d) A indisponibilidade do serviço ocasionada por problema de plataforma ou infraestrutura 
tecnológica da CONTRATADA, incluindo seus meios de conexão com as operadoras de telefonia 
móvel, não poderá ser superior a 2 (duas)interrupções mensais e nem superior a 4 (quatro) horas 
mensais. 
 
 
3. DO PAGAMENTO 
 
2.1 O pagamento dar-se-á:  
2.1.1 Pela aquisição do serviço de envio de mensagens de TEXTO de até 160 caracteres (SMS 
corporativo - Shortcode) para dispositivos móveis, o CREFITO 7 pagará mensalmente o valor 
unitário do SMS x quantidade de SMS efetivamente enviados.  
2.2 O pagamento será efetuado após a devida prestação de serviços e, em até 20 (vinte) dias 
corridos contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente acompanhada da Declaração do 
Simples (original), caso a empresa seja Optantes do SIMPLES Nacional, entregue no CREFITO 7; 
sem o qual, havendo atraso na entrega de tais documentos, ensejará a contagem de novo prazo 
para pagamento.  
2.2.1 O pagamento poderá ser feito através de boleto bancário ou depósito, sendo neste último 
caso, necessário que conste na descrição da Nota Fiscal os dados:  



 
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.gov.br/ / licitacao@crefito7.gov.br 

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 

 
 

Banco, agência e Conta para depósito, cuja titularidade deve estar em nome da empresa 
vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 09/2018. 
2.3 O pagamento somente será liberado após a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura 
devidamente discriminada, em nome do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ 
n.º 31.027.527/0001-33, constando:  
2.3.1 O número do Processo (nº 037/2016), o número do Pregão (nº 007/2016), o período da prestação 
de serviços a que refere-se o pagamento.  
2.4 A empresa VENCEDORA deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura o Certificado de 
Regularidade do FGTS, a certidão específica quanto à inexistência de débito de contribuições junto ao 
INSS, e a Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, conforme 
Decreto n.º 6.106/2007;  
2.5 A liberação da Nota Fiscal/Fatura para pagamento ficará condicionada ao atesto do(s) Fiscal(is), 
conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei n. º 8.666/93;  
2.6 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como 
condição para pagamento por parte da VENCEDORA importará em prorrogação automática do prazo de 
vencimento da obrigação do CREFITO 7.  
2.7 Fica o VENCEDOR ciente de que, quando da ocasião do pagamento, será verificado se as condições de 
habilitação estão mantidas, sem as quais ocorrerá prorrogação automática do prazo de vencimento da 
obrigação do CREFITO 7 até que a regularidade seja comprovada.  
2.8 Fica a empresa VENCEDORA ciente da obrigatoriedade de apresentação do Termo de Opção pelo 
Simples, quando assim couber, no ato da entrega da Nota Fiscal, esclarecendo o CREFITO 7 que a não 
apresentação do documento em questão, ocasionará o desconto no pagamento devido à empresa do 
valor referente ao encargo previsto na Lei nº 9.430 de 27/12/96.  
2.9 Todos os impostos serão retidos em conformidade com a IN-RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e 
suas alterações posteriores.  
2.10 O preço ofertado na licitação será fixo e irreajustável durante sua vigência, cabendo a empresa 
VENCEDORA, mantê-lo para a entrega do objeto contratual, constante da proposta apresentada. 
 
3. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
3.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de 
Preços, oriunda do Pregão Eletrônico nº 09/2018 e seus anexos, deixar de entregar documentação exigida 
para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal ficará sujeito a ser impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, e a ser descredenciado dos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520 de 10/07/02, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, sem prejuízo das demais cominações legais previstas na Lei 8.666/93, assegurada a 
observância do prévio contraditório e da ampla defesa.  
3.2 Pela inexecução parcial ou total das cláusulas da Ata de Registro de Preços e das demais condições 
dispostas no Edital do Pregão Eletrônico nº 09/2018 e seus anexos, garantido o direito à ampla defesa, 
poderá ser aplicada à empresa VENCEDORA as sanções administrativas previstas na legislação em vigor.  
3.3 A Vencedora incorrerá em multa no percentual de até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, 
por infração de qualquer das cláusulas previstas na Ata de Registro de Preços, a critério da prévia avaliação 
do CREFITO 7 e garantido o direito a ampla defesa.  
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3.4 As sanções previstas poderão ser registradas em sistemas de cadastramento de fornecedores.  
3.5 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será deduzida da fatura devida, ou 
ainda, cobrada diretamente da Vencedora, amigável ou judicialmente, na forma dos parágrafos 2º e 3º 
do artigo 86 da Lei nº 8.666/93. 
 

4. DA RESCISÃO 
 
 
4.1 Poderão ser motivos de rescisão contratual as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93.  
4.2. O registro do fornecedor poderá ser cancelado, garantida a defesa prévia e sem prejuízo das sanções 
legais cabíveis, nas seguintes hipóteses:  
I - Pela Administração, quando:  
a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no edital de licitação ou Ata de Registro de Preços;  
b) O fornecedor motivar a rescisão administrativa, da contratação decorrente do registro de preços, por 
um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei 8.666/93;  
c) O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se apresentar superior ao 
praticado no mercado; 
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei 
8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94;  
II - Pelo fornecedor, mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente que venha 
comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior 
devidamente comprovados.  
4.3. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pela Administração, 
sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.  
4.4. A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor, nos casos previstos no inciso I do subitem 
4.2, será feito por escrito juntando-se o comprovante de recebimento.  
4.5. No caso do fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial considerando-se cancelado o registro do fornecedor, a partir do 5º 
dia útil, a contar da publicação.  
4.6. A solicitação do fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga-o a devida 
prestação dos serviços ora avençados até a decisão final do órgão gerenciador, facultada à Administração 
a aplicação das penalidades previstas neste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido . 
 
5. DA VIGÊNCIA  
 
5.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, 
devendo o preço registrado permanecer fixo e irreajustável durante este período,nos mesmos valores 
definidos na Proposta de Preços apresentada pela empresa VENCEDORA.  
 
6. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
6.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços deverão ser compatíveis com a conjuntura 
do mercado.  
6.2. A existência de preços registrados não obriga o CREFITO 7 a usufruir do serviço licitado, podendo 
inclusive, realizar nova licitação para o mesmo fim, hipótese em que, em igualdade de condições, o 
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beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15 §4º da Lei nº 8.666/93, e art. 14 do Decreto 
nº 7.892/13; 
6.3. A empresa, detentora do registro de preços, assume o compromisso de executar o objeto, na formato 
e quantidade especificadas na sua Proposta, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.  
6.4. A empresa detentora da Ata de Registro de Preços poderá ser liberada do compromisso de 
fornecimento, sem aplicação de penalidade, se, mediante requerimento devidamente comprovado, 
demonstrar que o preço de mercado tornou-se superior aos preços registrados e se tal requerimento for 
protocolado antes do pedido de fornecimento pela Administração, conforme disposto no art. 19, inciso I, 
do Decreto nº 7.892/13.  
6.5 A Ata de registro de Preços poderá ser utilizada por outros órgãos ou entidades da Administração 
Pública Federal, nos termos do Decreto n° 7.892/13.  
6.6 A fiscalização e acompanhamento serão feitos pelo(s) Fiscal(is) do CREFITO 7, especialmente 
designado(s) na forma do Artigo 67, da Lei nº 8.666/93.  
6.7 Fica eleito o Foro da Justiça Federal da cidade de Salvador, para dirimir os conflitos que possam ocorrer 
no presente compromisso.  
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 
teor, forma e data.  

 
Salvador, XX de XXXXXX de 20xx.  

 
________________________________________________________________________________ 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA SÉTIMA REGIÃO – CREFITO 7 

 
 
 

________________________________________________ 
EMPRESA VENCEDORA 

 
 
 
TESTEMUNHAS:  
NOME: _________________________                 NOME: __________________________  
CPF:____________________________                      CPF:____________________________ 
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ANEXO V 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
 

PROCESSO Nº 0767618/2018 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O CREFITO 7 E A EMPRESA 
________________________________________ 

 
Aos____ dias do mês de_____de 2018, presente de um lado, 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, nos termos da Lei 6.316, de 17 de Dezembro de 1975 e conforme Reunião Extraordinária 
de Plenário nº 24, de 01/04/2014 (Ata de Tomada de Posse dos Conselheiros Efetivos do 
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Sétima Região – Crefito 7, Eleitos 
para o Quadriênenio 2014-2018), neste ato representado pelo seu Presidente, GUSTAVO 
FERNANDES VIEIRA, brasileiro, casado, fisoterapeuta, portador da Carteira de Identidade n.º 
77.224.221-6SSP/BA, CPF 812.728.395-91, adiante denominado apenas CONTRATANTE e, de 
outro lado, a empresa _____________________________________________, portadora do 
CNPJ n.º _____________, Inscrição Estadual n.º _________________, com sede na 
________________________, neste ato representada por seu representante legal, Sr./Sra. 
_________________, inscrito (a) no CPF/MF sob o número __________________ e portador (a) 
da carteira de identidade n.° __________________a seguir designada simplesmente 
CONTRATADA, resolveram firmar o presente Contrato, tudo mediante as seguintes cláusulas e 
condições.  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS REGRAS APLICÁVEIS  
1.1 O presente Contrato rege-se pelas disposições da Lei 8.666 de 21.06.93, suas alterações e 
demais disposições legais em vigor ou que venham a disciplinar as licitações e os contratos no 
âmbito da Administração Pública Federal e às disposições do procedimento licitatório que 
ensejaram a presente contratação.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  
 
2.1 O presente contrato tem por objeto a aquisição do serviço de envio de mensagens de TEXTO 
de até 160 caracteres (SMS corporativo - Shortcode) para dispositivos móveis, conforme Edital, 
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Termo de Referência e demais Anexos do Pregão Eletrônico nº 09/2018, que ensejou este 
Contrato e Planilha de Preços da CONTRATADA datada de ___/__/18, partes integrantes deste 
instrumento.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO  
 
3.1 O serviço deverá permitir as seguintes facilidades:  

a) Envio de mensagens com confirmação da entrega nas operadoras de telefonia móvel de 
destino, e a confirmação de entrega nos telefones celulares das operadoras que disponham do 
serviço;  
b) Registro, rastreamento e geração de relatórios online de todas as transmissões efetuadas com 
informações sobre o destino, data e hora;  
c) Consulta e relatório online do status de cada mensagem enviada;  
d) Organização dos destinatários em grupos;  
e) Envio de mensagens uma a uma e/ou em lote;  
f) Envio de mensagens de forma instantânea e/ou agendada;  
g) Geração de relatórios online de desempenho para todo o tráfego de mensagens;  
h) Geração de relatórios online consolidados;  
i) Exportação de relatórios em formato TXT/CSV e XLS;  
j) Interface web para visualização online dos relatórios e exportação dos mesmos;  
k) Envio de mensagens personalizadas com inclusão de variáveis;  
l) Compatível com JAVA, PHP e NET;  
m) Verificação de números válidos e malformados.  
n) Informar no ato do envio o status “enviado com sucesso” ou falha no envio “ (caso ocorra falha 
informar o motivo); 
 
3.2 O serviço deverá ser disponibilizado pela Internet, através das seguintes interfaces:  
a) Portal web, que deverá permitir:  
- O envio de mensagens uma a uma e/ou em lote;  
- O monitoramento do envio das mensagens;  
b) Por meio de interface web via REST API, que deverá permitir integração com as aplicações 
desenvolvidas internamente pela CONTRATANTE;  
c) Por meio de requisições HTTP/HTTPS: com passagem de parâmetros diretamente na barra de 
endereços do navegador web, e com a possibilidade do CONTRATANTE desenvolver uma página 
que contenha as requisições de envio a vários usuários, semelhante a um processamento em lote 
(batch).  
3.3 O portal web deve permitir que os usuários/administradores do serviço, por parte do 
CONTRATANTE, possam:  
a) Criar várias subcontas para uma conta Master;  
b) Permitir níveis de usuários diferenciados, mediante atribuição de senhas e perfis de acesso, 
com permissões de utilização, recursos e acessos a funcionalidades distintas;  
d) Limitar o envio de mensagens para cada subconta;  
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e) Visualizar e exportar relatórios de utilização de cada subconta; e  
f) Visualizar os créditos, débitos e saldos de cada subconta.  
3.4 Os relatórios deverão permitir consolidação por dia, por mês e por período a ser definido 
pelo CONTRATANTE: 
a) Mensagens enviadas por subconta;  
b) Mensagens enviadas por operadora;  
c) Mensagens não entregues;  
d) Número de linhas de celulares que receberam as mensagens / data e horário de envio;  
e) Log de acesso ao sistema;  
f) Estatísticas de mensagens separadas por palavras pré-definidas;  
g) Mensagens agendadas;  
h) Status de cada evento;  
i) Créditos, débitos e saldos das mensagens;  
j) Exportação dos relatórios de mensagens enviadas para arquivos TXT/CSV e XLS; e  
k) Exportação do relatório de códigos de retorno de envio SMS, por operadora,  
com a padronização dos códigos de retorno. 
3.5 Quando por fato superveniente, excepcional, estranho a vontade das partes ou, ainda, por 
situação imprevisível não for possível o cumprimento total ou parcial do objeto a que se destina 
este instrumento, a empresa CONTRATADA deverá, no prazo de três dias úteis, encaminhar 
documento com justificativa pelo ocorrido, para análise por parte da Administração.  
3.5.1 Não serão analisadas as justificativas sem a devida fundamentação ou requerimentos de 
extensão do prazo sem a devida motivação.  
3.5.2 O encaminhamento de justificativa que não obedecer ao prazo previsto no item 3.5 deste 
Contrato,caracteriza o descumprimento de obrigações, sujeitando a empresa às sanções cabíveis 
previstas Na Cláusula Décima Quarta do presente instrumento.  
3.6 O prazo para iniciar o serviço é de 07 (sete) dias úteis contados da assinatura contratual. 
 
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
4.1 Relacionar-se com a CONTRATADA, exclusivamente, por meio de pessoa por ela credenciada;  
4.2 Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao bom desempenho das atividades;  
4.3 Efetuar os pagamentos à CONTRATADA na forma e nos prazos previstos neste Contrato, após 
o cumprimento das formalidades legais;  
4.4 Nomear Fiscal responsável pelo acompanhamento e execução dos serviços, que deverá fazer 
anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização 
das falhas ou defeitos observados.  
4.5 Ao CONTRATANTE caberá disponibilizar todos os meios e informações necessários para a 
adequada entrega do objeto deste Contrato.  
4.6 O CONTRATANTE exime-se de qualquer responsabilidade por danos causados pela 
CONTRATADA na execução dos serviços objeto do presente contrato, respondendo a 
CONTRATADA por quaisquer danos eventualmente causados; 
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4.7 Fiscalizar a prestação dos serviços ora contratados, sem que daí advenha qualquer redução 
das obrigações e responsabilidades da CONTRATADA e, ainda, aplicar multa ou rescindir o 
contrato, caso a CONTRATADA desobedeça as presentes cláusulas.  
 
CLÁUSULA QUINTA – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
  
5.1 Responsabilizar-se integralmente pela adequada entrega do objeto contratado; nos termos 
especificados no Edital e anexos do Pregão Eletrônico nº 09/2018.  
5.2 Assegurar que o objeto deste contrato seja entregue em estrita observância as normas e 
padrões da(s) legislação(ões) vigente(s) e pertinentes ao caso, ainda em pleno acordo com o 
estabelecido no Edital, no termo de Referência e anexos que ensejaram a presente contratação;  
5.3 Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de salários, encargos sociais, 
horas-extras, impostos, bem como quaisquer acidentes de que possam ser vítimas os seus 
empregados quando em serviço, e por tudo quanto a legislação vigente lhes assegure, inclusive 
férias, aviso prévio, indenização e quaisquer outros direitos;  
5.4 Comprovar, caso solicitado pelo CONTRATANTE, o pagamento dos tributos, e/ou 
contribuições a ele atribuídos pela legislação tributária, trabalhista, previdenciária e para fiscal, 
inexistindo qualquer responsabilidade do CONTRATANTE, sem prejuízo ao cumprimento do 
disposto nas Cláusulas 7.1 e 7.1.1 deste instrumento.  
5.5 Indicar o Responsável pela execução e acompanhamento do Contrato à CONTRATANTE, 
conferindo-lhe poderes para representá-lo na execução do contrato. O Responsável será 
denominado de Preposto.  
5.5.1 É função do Preposto:  
a) coordenar, comandar e fiscalizar a entrega adequada do objeto do presente contrato;  
b) cuidar da entrega no prazo pactuado,  
c) promover de forma harmoniosa a ligação e integração entre a CONTRATADA e o fiscal (is) 
designado (s) pelo CONTRATANTE;  
d) comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 
os esclarecimentos julgados necessários. 
5.6 Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo a todas as 
reclamações no que tange ao cumprimento do avençado, assim que ciente dos mesmos;  
5.7 Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, 
o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução em desconformidade com o Termo de Referência e demais anexos, partes integrantes 
deste instrumento;  
5.8 Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas, decorrentes de danos, 
seja por culpa sua ou qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por 
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhe venham a ser 
exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato;  
5.9 Não se obrigar perante terceiros, dando o presente contrato como garantia ou compensar 
direitos de créditos decorrentes da execução dos serviços ora pactuados em operações bancárias 
e/ou financeiras, sem prévia autorização expressa do CONTRATANTE;  
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5.10 A solução SMS da CONTRATADA deverá permitir o envio de mensagens de 160 (cento e 
sessenta) caracteres (mensagem + cabeçalho).  
5.11 A solução SMS da CONTRATADA deve efetuar as tentativas de entrega das mensagens por 
um período mínimo de 24 (vinte e quatro) horas.  
5.12 A interface de monitoramento deverá permitir identificar, em tempo real, problemas no 
funcionamento da plataforma e nas conexões com as operadoras de telefonia móvel.  
5.13 A solução deverá ser dimensionada para suportar o envio de mensagens de texto para as 
operadoras que atuam em território nacional, exclusivamente, possuindo também contrato 
direto com as principais operadoras de telefonia móvel no país, credenciadas pela Anatel através 
de SHORT Code único para todas as operadoras para o envio MT e respostas MO não sendo o 
MO tarifado ao usuário final.  
5.14 A contratada deverá através da web, disponibilizar um painel do administrador onde possa 
efetuar diversas configurações no sistema, dentre elas, ativar, desativar e editar usuários que 
tenham acesso à conta, e ainda dar e tirar permissões de acesso de uma maneira muito simples;  
5.15 A contratada deverá disponibilizar ao CREFITO 7 as seguintes alternativas de conexão:  
5.15.1 https;  
5.15.2 webservices, com acesso limitado a IP’s de origem pré-identificados e validados pelo 
contratante e, a critério deste, com ou sem certificação digital; 
5.15.3 Envio de mensagens por aplicativo de acesso em navegador web  
5.16 Todos os requisitos de trocas de mensagens e controles gerenciais deverão ser atendidos 
automaticamente pelo sistema, sem qualquer tratamento manual de informações.  
5.17 Todas as informações que forem transmitidas à Contratada ou produzidas por esta com base 
nas informações recebidas devem ser consideradas protegidas como informações confidenciais 
por um período indeterminado, sendo vedada a utilização dessas informações para outros fins 
pela CONTRATADA.  
5.18 A CONTRATADA deverá hospedar toda a infraestrutura necessária para a plena utilização 
dos serviços, incluindo o sistema integrador para envio de SMS e gerenciamento dos serviços.  
5.19 A CONTRATADA deverá disponibilizar para o CONTRATANTE, sem ônus adicional, serviço de 
acompanhamento dos procedimentos inerentes à prestação dos serviços do objeto, a contar da 
data da formalização contratual.  
5.20 O CONTRATANTE poderá desenvolver, posteriormente, aplicativos para envio de mensagens 
SMS, utilizando interfaces Web Services ou através de requisições HTTP/HTTPS, e neste caso, o 
prazo de implantação será definido de comum acordo entre as partes.  
5.21 A contratada deverá disponibilizar, em período integral conforme necessidade da 
contratante, estrutura de atendimento para manutenção corretiva do ambiente.  
5.22 A contratada deverá arcar com todos os custos relativos a quaisquer manutenções 
corretivas realizadas dentro do período de garantia.  
5.23 A CONTRATADA deverá garantir os níveis de serviços (SLA - Service Levei Agreement), 
especificados a seguir:  
a) O envio das mensagens até as operadoras de comunicação;  
b) Móvel, em até 10 (dez) minutos após o recebimento da solicitação do CONTRATANTE;  
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c) A disponibilidade dos serviços em regime 24 x 7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por 
semana), em todos os dias do ano inclusive feriados.  
d) A indisponibilidade do serviço ocasionada por problema de plataforma ou infraestrutura 
tecnológica da CONTRATADA, incluindo seus meios de conexão com as operadoras de telefonia 
móvel, não poderá ser superior a 2 (duas)interrupções mensais e nem superior a 4 (quatro) horas 
mensais.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR  
 
6.1. O pagamento dar-se-á:  
6.1.1. Valor mensal de R$ XXXXXXXXX (valor unitário do SMS x quantidade de SMS efetivamente 
enviado). 
6.1.2. Valor total/anual do contrato de R$ XXXXXXX (Quantidade total/anual de 400.000 de SMS 
enviados x Valor Unitário de envio de SMS)  
6.2. Para todos os efeitos, inclusive imposição de penalidades, o valor total deste contrato é de 
R$ XXXXXXX (Quantidade total estimada de SMS x Valor Unitário), que inclui todos os impostos, 
encargos e despesas que incidam sobre os serviços.  
6.3. Somente será pago à contratada o valor de SMS efetivamente utilizados.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE  
 

07.1. Os preços pactuados poderão ser reajustados, respeitada a periodicidade mínima de 12 
(doze) meses, contados a partir da data de início da vigência.  
07.2. O reajuste será limitado à variação do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) ou de 
outro índice que passe a substituí-lo.  
 
CLÁSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO  
 
8.1 O pagamento será efetuado após a devida prestação de serviços e, em até 20 (vinte) dias 
corridos contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente acompanhada da Declaração do 
Simples (original), caso a empresa seja Optantes do SIMPLES Nacional, entregue no CREFITO 7; 
sem o qual, havendo atraso na entrega de tais documentos, ensejará a contagem de novo prazo 
para pagamento.  
8.1.1 O pagamento poderá ser feito através de boleto bancário ou depósito, sendo neste último 
caso, necessário que conste na descrição da Nota Fiscal os dados: Banco, agência e Conta para 
depósito, cuja titularidade deve estar em nome da CONTRATADA do certame licitatório referente 
ao Pregão Eletrônico nº 09/2018.  
8.2 O pagamento somente será liberado após a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura 
devidamente discriminada, em nome do CREFITO 7, CNPJ n.º 16.300.642/0001-46, constando:  
8.2.1 O número do Processo (nº 0767618/2018), o número do Pregão (nº 09/2018), o período da 
prestação de serviços a que refere-se o pagamento.  
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8.3 A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura o Certificado de 
Regularidade do FGTS, a certidão específica quanto à inexistência de débito de contribuições 
junto ao INSS, e a Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, conforme Decreto n.º 6.106/2007; 
8.4 A liberação da Nota Fiscal/Fatura para pagamento ficará condicionada ao atesto do(s) 
Fiscal(is), conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei n. º 8.666/93;  
8.5 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos 
exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA importará em prorrogação 
automática do prazo de vencimento da obrigação do CREFITO 7.  
8.6 Fica a CONTRATADA ciente de que, quando da ocasião do pagamento, será verificado se as 
condições de habilitação estão mantidas, sem as quais ocorrerá prorrogação automática do 
prazo de vencimento da obrigação do CREFITO 7 até que a regularidade seja comprovada.  
8.7 Fica a CONTRATADA ciente da obrigatoriedade de apresentação do Termo de Opção pelo 
Simples (declaração original e assinada pelo representante legal da empresa), quando assim 
couber, no ato da entrega da Nota Fiscal, esclarecendo o CREFITO 7 que a não apresentação do 
documento em questão, ocasionará o desconto no pagamento devido à empresa do valor 
referente ao encargo previsto na Lei nº 9.430 de 27/12/96.  
8.8 Todos os impostos serão retidos em conformidade com a IN-RFB nº 1.234, de 11 de janeiro 
de 2012 e suas alterações posteriores.  
8.9 O preço ofertado na licitação será fixo e irreajustável durante sua vigência, cabendo a 
CONTRATADA mantê-lo, para a entrega conforme preço constante da Proposta de Preços 
apresentada.  
 
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
 

9.1 A fiscalização e o acompanhamento do contrato e execução dos serviços serão realizados 
pelo(s) Sr(s). XXXXX, Fiscal (is) deste contrato, especialmente designado(s) na forma do Artigo 67, 
da Lei nº 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – RECURSOS FINANCEIROS  
 
10.1 As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta das dotações 
orçamentárias destinadas ao CONTRATANTE para o corrente exercício de 2018, assim 
classificados:  
6.2.2.1.1.01.04.04.005 – Serviços de Informática 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VIGÊNCIA  
 
11.1 O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, através de Termo Aditivo, respeitado o 
disposto no artigo 57 da Lei nº 8.666/93.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOCUMENTOS INTEGRANTES  
 
12.1 Fazem parte integrante do presente contrato, a Proposta de Preços, o Edital do Pregão 
Presencial, o Termo de Referência, os Anexos, o Formulário de Planilha de Preços e demais 
elementos que o acompanham, independentemente de anexação.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
 

13.1 As alterações ao presente Contrato serão feitas através de ADITAMENTO assinado pelo 
CONTRATANTE e pela CONTRATADA, com base no disposto no artigo 65 da Lei n. 8.666/93. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXECUÇÃO  
 

14.1 A inexecução total ou parcial do presente Contrato ensejará a sua rescisão, com as 
consequências por este previstas e, especialmente, as consequências dos artigos 78 a 80 da Lei 
n. 8.666/93 e suas alterações.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SANÇÃO E MULTA  
 
15.1 Pela inexecução total ou parcial das cláusulas e condições previstas no presente Contrato, 
no Edital do Pregão Presencial e na Proposta da CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá, 
garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 
8.666/93.  
15.2 Havendo sanção punitiva, todos os pagamentos serão suspensos até comprovação do 
pagamento da multa ou justificativa que a abone.  
15.3 A CONTRATADA incorrerá em multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, sem prejuízo de outras sanções previstas no artigo 87 da Lei 8666/93, na hipótese de 
descumprimento injustificado das cláusulas do edital e deste instrumento;  
15.4 A notificação da multa inicia o prazo para recurso, e à CONTRATANTE é facultado, caso a 
justificativa da CONTRATADA não seja aceita, descontar o valor da fatura a ser apresentada.  
15.5 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será deduzida da garantia 
ou, em sua insuficiência, das faturas devidas, ou ainda, cobradas diretamente da CONTRATADA, 
amigável ou judicialmente, na forma dos parágrafos 2º e 3º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sendo 
a CONTRATADA notificada para recompor o valor inicial da garantia.  
15.6 As sanções previstas poderão ser registradas em sistemas de cadastramento de 
fornecedores.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO  
 

16.1 O presente Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, ou pela 
inexecução total ou parcial do presente contrato, com as consequências contratuais e as 
previstas na Lei 8666/93, sem prejuízo de outras leis e esferas correlatas.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS  
 
17.1 Os casos omissos decorrentes da execução do presente Contrato serão resolvidos de comum 
acordo entre as partes, em último caso, remetido à autoridade superior da Administração do 
CONTRATANTE, para decidir, tudo em estrita observância à Lei n.º 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO  
 
18.1 Quaisquer dúvidas ou questões oriundas da execução do presente Contrato, que não forem 
passíveis de solução amigável, serão dirimidas em Juízo do Foro da Justiça Federal, Seção 
Judiciária de Salvador.  
 
E por estarem acordadas, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença 
de 02 (duas) testemunhas.  
 

Salvador, ___ de _____________ de 20XX.  
 
 
 
 

___________________________________________________________ 
 CREFITO 7  
CONTRATANTE  
 
 
____________________________________________________________  
CONTRATADA 
 

 
 

 


