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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO N° 0947117/2017 
 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 

 
 O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 
7ª REGIÃO / CREFITO-7 e esta Pregoeira, designada pela Portaria 121/2017, de 26 de julho 

de 2017, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 10.520/2002, do 
Decreto n.º 5.450/2005, da Lei Complementar n.º 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei n.º 
8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, com o regime de execução do tipo empreitada por preço 
unitário, com a adjudicação pelo menor preço por item, mediante as condições estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

DIA: 24 de Janeiro de 2017 
HORÁRIO: 09h30min (horário de Brasília/DF) 
HORÁRIO LOCAL: 08h30min 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 
CÓDIGO UASG: 926722 

SEÇÃO I – DO OBJETO 

1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para prestação 
de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), com pacote de voz e dados e fornecimento de 
aparelhos celulares em regime de comodato, conforme especificações constantes do Anexo I 
– Termo de Referência. 

1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto 
descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, 
prevalecerão as últimas. 

SEÇÃO II – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2. A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 50.238,22 
(Cinquenta Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos) anuais, e as despesas 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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da ulterior contratação correrão à conta da dotação orçamentária 6.2.2.1.1.01.04.04.036, 
conforme Orçamento Estimativo constante do Anexo I – Termo de Referência. 

SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente 
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e perante o 
sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SLTI), por meio do sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br.  

3.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste 
Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas 
junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu 
funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua 
correta utilização. 

3.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao CREFITO 7, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros. 

4. Não poderão participar deste Pregão: 

4.1. empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com 
o CREFITO 7, durante o prazo da sanção aplicada; 

4.2. empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

4.3. empresário impedido de licitar  e contratar com a União, durante o prazo da 
sanção aplicada; 

4.4. empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do 
disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;  

4.5. empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 
12 da Lei nº 8.429/92; 

4.6. quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei 
nº 8.666/93; 

4.6.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei 
nº 8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das 
pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, 
pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da 
licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


 
 

 

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/ / secretariaexecutiva@crefito7.gov.br 

Delegacia em Aracaju (SE)  

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

Delegacia em Vitória da Conquista (BA)  

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

 

4.7. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

4.8. empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e 
compatível com o objeto deste Pregão; 

4.9. empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação 
judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou 
incorporação; 

4.10. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou 
que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, 
exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico 
em comum; 

4.11. consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;  

4.12. cooperativa de mão de obra, por demandar relação de subordinação entre 
o empregado e a CONTRATADA, na forma do Termo de Conciliação Judicial 
firmado entre a UNIÃO e o Ministério Público do Trabalho, nos autos do 
processo 01082-2002-020-10-00-0, da Vigésima Vara do Trabalho de 
Brasília; 

SEÇÃO IV – DA VISTORIA 

5. Não será exigida vistoria prévia para a contratação do objeto da presente licitação. 

SEÇÃO V – DA PROPOSTA 

6. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando será encerrada 
automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

6.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o 
valor total ofertado para o item (anual), já considerados e inclusos todos os 
tributos, fretes, tarifas, comodato e demais despesas decorrentes da 
execução do objeto. 

6.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do Edital. 

6.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de 
inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze 
anos. 
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6.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte 
deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos 
do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa 
lei. 

6.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou 
empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste 
Edital. 

7. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

7.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação 
da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

7.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente encaminhada. 

7.3. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar 
que a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 22, § 2º, 
do Decreto n.º 5.450/2005, irá perdurar por mais de um dia. 

7.3.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, 
mensagens às licitantes informando a data prevista para o início da 
oferta de lances. 

8. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura 
da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para 
contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

9. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na 
data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

10. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

11. Cabe à 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

12. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste Edital. 

13. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

SEÇÃO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

14. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas 
do horário e valor consignados no registro de cada lance. 

15. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e 
registrado no sistema. 

16. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. 

17. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

18. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 
serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 
qualquer alteração. 

19. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo 
valor seja manifestamente inexequível. 

20. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema 
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

21. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após 
comunicação expressa às participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

22. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, 
com antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 

23. Decorrido o prazo fixado pelo 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 fase de lances. 

SEÇÃO IX – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

24. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de 

http://www.comprasnet.gov.br/
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microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) 
superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:  

24.1. a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem 
automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente 
inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as 
exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, 
será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;  

24.1.1. Caso a licitante tenha utilizado a prerrogativa de efetuar oferta de 
desempate, conforme art. 44, da Lei Complementar nº 123/2006, 
será verificado no Portal da Transparência do Governo Federal, no 
endereço eletrônico http://www.portaldatransparencia.gov.br e 
no Portal de Transparência do Poder Judiciário, no endereço 
eletrônico http://www.portaltransparencia.jus.br, se o somatório 
de ordens bancárias recebidas pela licitante, relativas ao último 
exercício e ao exercício corrente, até o mês anterior ao da data da 
licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para 
extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para 
esse benefício, conforme art. 3º da mencionada Lei Complementar.  

24.2. não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais 
bem classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma 
automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se 
enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito;  

24.3. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido 
nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e 
convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da 
oferta final do desempate;  

24.4. a convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) 
minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 
44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006; 

24.5. na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o 
procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes. 

SEÇÃO X – DA NEGOCIAÇÃO 

25. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que 
tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor 
estimado para a contratação. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br,e/
http://www.portaltransparencia.jus.br/
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25.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelas demais licitantes. 

SEÇÃO XI – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

26. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a 
proposta de preço adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo de 120 (cento e 
vinte) minutos, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar 
Anexo” no sistema Comprasnet. 

26.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a 
qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

26.1.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão 
ser encaminhados ao setor de Licitação do Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Sétima Região – Crefito 7, 
sede, situada na Avenida Tancredo Neves, 939 – Esplanada Tower, 
S/101,102,107, Caminho das Árvores – CEP: 50720-230, 
Salvador/BA. 

26.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 
indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções 
previstas neste Edital. 

27. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade 
do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as 
especificações técnicas do objeto. 

27.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos de setores do CREFITO 7 
ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua 
decisão. 

27.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

27.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais 
ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

27.4. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao 
estimado ou com preços manifestamente inexequíveis. 

27.4.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter 
demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que 
comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes 
com os de mercado do objeto deste Pregão.  
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27.5. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais 
falhas apontadas pelo Pregoeiro.  

SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO 

28. A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e 
da documentação complementar especificada neste Edital. 

29. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf 
deverão apresentar documentos que supram tais exigências. 

30. Realizada a habilitação parcial no Sicaf, será verificado eventual descumprimento 
das vedações elencadas na Condição 4 da Seção III – Da Participação na Licitação, mediante 
consulta ao:  

30.1. Sicaf, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar 
eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 

30.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no 
endereço eletrônico 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

30.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço 
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 

30.4. Cadastro de licitantes inidôneos do Tribunal de Contas da União, no 
endereço eletrônico http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-
publica/licitantes-inidoneas/ 

31. As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade 
empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário. 

32. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação 
no certame, a habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação da seguinte 
documentação complementar: 

32.1. comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, 
Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados pelo Sicaf, for igual ou 
inferior a 1;  

32.2. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei nº 12.440, 
de 7 de julho de 2011;  

32.3. para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar, sob pena de 
inabilitação do certame, extratos ou as íntegras do contrato de concessão 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneas/
http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneas/


 
 

 

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/ / secretariaexecutiva@crefito7.gov.br 

Delegacia em Aracaju (SE)  

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

Delegacia em Vitória da Conquista (BA)  

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

 

ou termo de autorização e das alterações subsequentes, para a área 
geográfica para prestação dos serviços constantes do objeto da contratação, 
emitido pelo órgão regulador competente, ademais de atestado ou 
declaração de capacidade técnica emitido por entidade pública ou 
particular, em nome da licitante, atestando que esta, satisfatoriamente, 
realizou serviço similar de forma satisfatória e ininterrupta. 

33. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes. 

34. Os documentos que não estejam contemplados no Sicaf deverão ser remetidos 
em conjunto com a proposta de preços indicada na Condição 26, em arquivo único, por meio 
da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, no mesmo prazo estipulado na mencionada 
condição.  

34.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a 
qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

34.1.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão 
ser encaminhados ao setor de Licitação do Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Sétima Região – Crefito 7, 
sede, situada na Avenida Tancredo Neves, 939 – Esplanada Tower, 
S/101,102,107, Caminho das Árvores – CEP: 50720-230, 
Salvador/BA. 

34.2. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em 
nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

34.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor 
juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no 
cartório de títulos e documentos. 

34.4. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua 
portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente 
consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos. 

34.5. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade 
fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 
natureza, são emitidos somente em nome da matriz. 

34.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo 
alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a 
regularização da documentação, a realização do pagamento ou 
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
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34.6.1. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação 
do resultado da fase de habilitação. 

34.6.2. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da 
administração pública, quando requerida pela licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

34.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição 
anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

35. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de 
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 
ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.    

36. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será 
declarada vencedora. 

SEÇÃO XIII – DA AMOSTRA/DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO 

37. Não se exigirá apresentação de amostra/demonstração do serviço do item 
ofertado; todavia, a licitante declarada vencedora, após a assinatura do contrato, deverá 
realizar todos os ensaios e testes necessários até a entrega satisfatória do serviço prestado, 
em perfeitas condições, no prazo disposto no Termo de Referência; junto à sua proposta, a 
licitante deverá declarar, de forma expressa, a marca e o modelo dos aparelhos celulares, de 
acordo com as especificações técnicas do Anexo I deste Edital. 

SEÇÃO XIV – DO RECURSO 

38. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o 
qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 
manifestar sua intenção de recurso. 

38.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a 
adjudicar o objeto à licitante vencedora. 

38.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, 
motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

38.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões 
do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando 
as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, 
também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do 
prazo da recorrente. 

39. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista dos 
autos do processo administrativo licitatório 0947117/2017, franqueada aos interessados.  
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40. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro 
serão apreciados pela autoridade competente. 

41. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

SEÇÃO XV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

42. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver 
recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

A homologação deste Pregão compete privativamente à Presidência do Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Sétima Região - CREFITO 7. 

43. O objeto deste Pregão será adjudicado por item.  

SEÇÃO XVI – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

44. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será 
convocada para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de 
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

44.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem 
apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja 
pertinente e compatível com os termos deste Edital. 

O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 
quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Sétima 
Região – CREFITO 7. 

45. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do Sicaf e de outros 
meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação. 

46. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições 
estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após negociações 
e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem 
de classificação. 

SEÇÃO XVII – DAS SANÇÕES 

47. As sanções aplicáveis ao não cumprimento das exigências da licitação estão 
descritas no Termo de Referência. 

SEÇÃO XVIII – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

48. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão 
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mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico 
licitacao@crefito7.gov.br, até as 17 horas, no horário oficial de Brasília-DF. 

49. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a 
impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

50. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a 
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 

51. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias 
úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço 
eletrônico licitacao@crefito7.gov.br. 

52. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão 
disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados. 

SEÇÃO XIX – DISPOSIÇÕES FINAIS 

53. À Presidência do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 
Sétima Região – CREFITO 7, compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou 
inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado, 
ressalvado o contraditório e a ampla defesa concedidos aos licitantes em processo 
administrativo apartado, os quais poderão defender a licitação, sendo-lhes conferido prazo 
razoável, conforme o prolatado no Acórdão-TCU-455/2017 (Plenário). 

53.1. A anulação do Pregão induz à do contrato. 

53.2. Conforme a Súmula n° 346 do Supremo Tribunal Federal, a Administração 
Pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos. 

53.3. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser 
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

54. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para 
fins de classificação e habilitação. 

55. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas formais que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

55.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados 
na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de 
julgamento deste Pregão. 

mailto:licitacao@crefito7.gov.br
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56. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 
certificação digital disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos 
signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

57. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, 
de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de 
pequeno porte. 

58. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, 
prevalecerão as últimas. 

59. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 
conveniência do CREFITO 7, sem prejuízo do disposto no art. 4°, inciso V, da Lei nº 
10.520/2002. 

SEÇÃO XX – DOS ANEXOS 

60. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

60.1. Anexo I – Termo de Referência; 

60.2. Anexo II – Planilha de Custos / Modelo de Proposta (Item 1); 

60.3. Anexo III - Minuta do Contrato (Item 1) 

 

SEÇÃO XXI – DO FORO 

61. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da 
cidade de Salvador/BA, Seção Judiciária da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição 
Federal. 

 

Salvador, 04 de janeiro de 2018. 

 

NEILA MASCARENHAS MOTA. 
Pregoeira 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DADOS (INTERNET) 

 

 

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 
(Processo Administrativo n.° 0947117/2017) 

 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada em Serviço de Telefonia Móvel Pessoal 

(SMP), no regime pós-pago, tecnologia mínima 3G, com pacote de voz para 30 (trinta) 

linhas, sendo 19 (dezenove) pacotes de dados para acesso à Internet de 3GB(13 linhas) e 

10GB(6 linhas), com fornecimento de 25 (vinte e cinco) aparelhos celulares em regime de 

comodato durante a vigência do contrato, por um período de 12 (doze) meses, no regime 

de empreitada por preço unitário, em benefício do Conselho Regional de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional da Sétima Região – CREFITO 7, de acordo com as especificações, 

critérios e exigências deste Termo de Referência. 

 

 

 

Unidade 

Responsável pela Orçamentação da Licitação: Comissão de Licitação. 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO UNIDADE  
VALOR 

GLOBAL 
(ANUAL) 

1 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de Serviços de Telefonia Móvel 
Pessoal SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e 
dados), nas modalidades VC1, VC2 e VC3, 
pacotes de dados para acesso à Internet de 3GB 
e 10GB, no regime pós-pago, durante o período 
de 12 (doze) meses, com fornecimento de 
aparelhos celulares em regime de comodato, 
conforme especificações constantes no Termo 
de Referência. 

Serviço R$ 50.238,22 
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 
2.1. A presente contratação visa a proporcionar uma melhor comunicação entre os 

funcionários do CREFITO 7 e ante o público externo, a saber, profissionais registrados 
e habilitados neste Conselho de Fiscalização Profissional, o que influencia, 
positivamente, na qualidade e interação administrativa, bem assim nos serviços 
prestados pela Administração, garantindo, destarte, uma presença mais contundente 
desta autarquia perante a sociedade e eficiência na consecução de suas atividades-
fim. 

 

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
3.1. Os objetos deste termo de referência enquadram-se como serviços comuns, aferíveis 

pelos padrões de desempenho e qualidade que possam, objetivamente, ser definidos 
pelo ato convocatório, nos termos do art. 1°, Parágrafo Único, da lei 10.520, de 17 de 
julho de 2002, ensejando a realização da modalidade licitatória pregão, em sua forma 
eletrônica, consoante o disposto no decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005. 

3.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 
2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou 
complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às 
categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 

3.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que 
caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 

4.1.1. A contratada deverá prestar o Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) 

para 30 (trinta) linhas. 

4.1.2. Após a assinatura do contrato com a consequente publicação de seu 

extrato na Imprensa Oficial, terá a contratada o prazo máximo de 45 (quarenta e 

cinco) dias corridos para a execução total do serviço, incluindo entrega dos 

aparelhos objeto do comodato em perfeito estado e funcionamento, entrega dos 

Chip’s (Sim Card), funcionamento integral do pacote de voz e dados e demais 

cominações pactuadas no contrato. 



 
 

 

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/ / secretariaexecutiva@crefito7.gov.br 

Delegacia em Aracaju (SE)  

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

Delegacia em Vitória da Conquista (BA)  

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

 

4.1.3. Caso seja necessário, a critério da Administração, deverá a contratada 

providenciar a portabilidade das linhas móveis já utilizadas pela Administração, 

sem custos adicionais. 

4.1.4. A contratada deverá fornecer, durante a vigência do contrato, 25 (vinte 

e cinco) aparelhos celulares em regime de comodato, divididos em 3 (três) grupos, 

conforme o tópico 5 – Especificação Técnica dos Aparelhos Celulares, possuindo 

garantia contra defeitos de fabricação, inoperância e outros agentes externos. 

4.1.5. Caso ocorra algum defeito operacional/avaria com relação aos 

aparelhos em comodato, deverá a contratada manter à disposição da 

Administração do CREFITO 7, rede de assistência técnica autorizada, a fim de que 

os reparos sejam efetivados sem custos adicionais à contratante. 

4.1.6. Em não sendo o problema sanado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

deverá a contratada providenciar a substituição do aparelho, às suas expensas, em 

2 (dois) dias úteis contados do esgotamento do prazo. 

4.1.7. Em caso de roubo ou extravio do aparelho, proceder-se-á, a cargo dos 

empregados da Administração do CREFITO 7, à lavratura do referido Boletim de 

Ocorrência (B.O) junto à autoridade policial competente. 

4.1.8. Ocorrendo a hipótese do subitem anterior, a contratada deverá prover 

à substituição do aparelho sinistrado em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis, 

contados da comunicação expedida pelo fiscal do contrato à contratada, devendo 

a Administração proceder ao ressarcimento do aparelho à contratada, respeitado 

o cronograma financeiro administrativo, permitindo-se eventuais negociações. 

4.1.9. O pacote de dados móveis deverá ser fornecido para 19(dezenove) 

aparelhos dos grupos 1 e 2 do Item 5 – Especificação Técnica dos aparelhos 

celulares, correspondendo à tecnologia mínima 3G e pacote de dados de 3GB(13 

linhas) e 10GB(6 linhas). 

4.1.10. Os dados de internet disponibilizados nas linhas deverão corresponder 

ao pacote de 3GB e 10GB, com tecnologia mínima 3G, deslocamento nacional 

isento e quantitativo de 19 (dezenove) acessos. 

4.1.11. Os serviços prestados pela contratada serão executados de mateira 

contínua e ininterrupta, 24 horas por dia e durante os 7 (sete) dias da semana, 

devendo a contratada disponibilizar serviço técnico permanente à contratante, 

visando ao saneamento de eventuais contratempos. 

4.1.12. A contratante não se irá responsabilizar pelo custo de materiais 

necessários à execução do serviço, frete, despesas indiretas e reparos necessários 
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à correção de falhas na prestação do serviço, disponibilização de mão-de-obra e 

outros correlatos, que correrão exclusivamente à conta da CONTRATADA. 

4.1.13. Os serviços que apresentarem vícios e não atenderem as exigências 

deste Termo de Referência deverão ser refeitos/revistos pela contratada no prazo 

designado pela Administração, respeitados os princípios da razoabilidade e 

probidade, sem prejuízos das sanções administrativas, cíveis e penais condizentes 

com gravidade da infração cometida. 

4.1.14. O perfil de consumo estimado pelo CREFITO 7 neste Termo de 

Referência – Item 16 -  serve tão-somente de subsídio às licitantes para 

formularem suas propostas com eventuais descontos, prevalecendo o custo 

unitário das ligações telefônicas registradas na planilha de custos da licitação, 

anexo do edital, para todos os fins de direito, não cabendo à contratada pleitear 

qualquer redução do desconto/valor ofertado na licitação durante a vigência do 

contrato. 

 

 

5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS APARELHOS CELULARES 

 

GRUPO 01 – 04 (QUATRO) APARELHOS (SMARTPHONE) 

Tecnologia mínima 3G 

Tela 5.5” 

Sistema Operacional Android 6 

Processador Octa Core 1.6 GHz 

Memória Interna 32GB 

Memória RAM 3GB 

Câmera Traseira 13MB 

Câmera Frontal 8MB 

Teclado Touch Screen 

Bluetooth Sim 

Wi – Fi Sim 

Slot para cartão de memória Sim 

Outros Rádio FM, GPS 

Tipo de Chip Nano Chip 

Homologação Equipamento homologado pela Anatel 

Modelo de Referência SAMSUNG J7 Prime ou similar* 

GRUPO 02 – 15 (QUINZE) APARELHOS (SMARTPHONE) 

Tecnologia Mínima 3G 
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Tela 5” 

Sistema Operacional Android 6 

Processador Quad Core/ MediaTek MTK6735P 1Ghz 

Memória Interna 8GB 

Memória RAM 1GB 

Câmera Traseira 13MB 

Câmera Frontal 8MB 

Teclado Touch Screen 

Bluetooth Sim 

Wi – Fi Sim 

Slot para cartão de memória Sim 

Outros Rádio FM, GPS 

Tipo de Chip Micro Chip 

Homologação Equipamento homologado pela Anatel 

Modelo de Referência ZTE A510 ou similar* 

GRUPO 03 – 06 (SEIS) APARELHOS (CELULAR COMUM) 

Tecnologia 2G 

Tela 1.4” 

Sistema Operacional Outros 

Memória Interna 32MB 

Câmera Traseira Sem câmera 

Teclado Comum 

Tipo de Chip Chip Comum 

Homologação Equipamento homologado pela Anatel 

Modelo de Referência LG B220 ou superior* 

TOTAL DE APARELHOS 25 

 

 

5.1. *A indicação dos modelos de referência apenas visa a subsidiar, de forma mais 

objetiva, o conhecimento do tipo de aparelho por parte da licitante, não constituindo 

elemento de restrição à competitividade, conforme jurisprudência emanada da Corte 

de Contas: 

5.1.1. A vedação à indicação de marca (arts. 15, § 7º, inciso I, e 25, inciso I, da 

Lei 8.666/1993) não se confunde com a menção à marca de referência, que 

deriva da necessidade de caracterizar/descrever de forma adequada, 

sucinta e clara o objeto da licitação (arts. 14, 38, caput, e 40, inciso I, da 

mesma Lei). A diferença básica entre os dois institutos é que o primeiro 

(excepcionado pelo art. 7º, § 5º, da Lei 8.666/1993), admite a realização de 

licitação de objeto sem similaridade nos casos em que for tecnicamente 

justificável, ao passo que o segundo é empregado meramente como forma 
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de melhor identificar o objeto da licitação, impondo-se a aceitação de 

objeto similar à marca de referência mencionada.  

(Acórdão 2829/2015-TCU-Plenário) 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

6.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir 

estabelecidos: 

6.1.1. A contratada deverá prestar os serviços de modo ininterrupto, 

respondendo pelos prejuízos causados à Administração decorrentes da 

paralização dos serviços, à exceção de interrupções devidamente formalizadas e 

programadas em casos excepcionais. 

6.1.2.  A contratada deverá apresentar, mensalmente, Nota Fiscal/Fatura 

contendo o detalhamento de todas as chamadas realizadas no tocante ao serviço 

de telefonia móvel pessoal, especificando os números de origem e destino, o 

preço das ligações, duração das chamadas, menção ao número do contrato e 

processo licitatório da presente contratação e outros detalhamentos correlatos, 

quando for o caso. 

6.1.3. A Nota Fiscal/Fatura também deverá ser apresentada mensalmente, no 

tangente ao serviço de internet móvel, detalhando de forma objetiva a quantidade 

de acessos, o referido pacote de dados e outros detalhamentos correlatos, com 

menção ao contrato e licitação originários. 

6.1.4. Os serviços objeto da presente licitação possuem natureza contínua, 

com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses. 

6.1.5. Ao término do contrato, a Administração deverá devolver os objetos do 

comodato à contratada, em perfeito estado. 

6.1.6. A cada período de 12 (doze) meses, em caso de prorrogação de vigência 

contratual, permitir-se-á negociação entre os pactuantes do contrato 

administrativo, a fim de que os objetos do comodato sejam substituídos por 

outros novos e de tecnologia mais atualizada. 
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7. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

7.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades 

estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando 

necessário: 

7.1.1. Celulares – Grupo 01 do item 5: 04 (quatro) unidades, incluindo todos 

os materiais acessórios como embalagem, acondicionamento adequado, 

carregador, cabo USB, manual de instrução, certificado de garantia e outros 

correlatos, se necessário. 

7.1.2. Celulares – Grupo 02 do item 5: 15 (quinze) aparelhos, incluindo todos 

os materiais acessórios como embalagem, acondicionamento adequado, 

carregador, cabo USB, manual de instrução, certificado de garantia e outros 

correlatos, se necessário. 

7.1.3. Celulares – Grupo 03 do item 5: 06 (seis) aparelhos, incluindo todos os 

materiais acessórios como embalagem, acondicionamento adequado, carregador, 

cabo USB, manual de instrução, certificado de garantia e outros correlatos, se 

necessário. 

 

7.1.4. Chip’s (Sim Card) – 25 (vinte e cinco) unidades, observando a 

compatibilidade dos Chip’s com a especificação técnica dos aparelhos de cada 

grupo do item 5 deste Termo de Referência, preferencialmente adaptáveis 

(destacáveis) aos 3 (três) tipos correntes do mercado – Chip Comum, Micro Chip e 

Nano Chip. 

7.1.5. Chip’s (Sim Card) – 05 (cinco) unidades. 

7.2. A contratada também deverá prover, às suas expensas, todos os materiais indiretos 

que serão utilizados para a execução do serviço, bem como frete, despesas indiretas, 

gastos com mão de obra e outros correlatos à perfeita execução dos serviços. 

8. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO  

8.1. A execução dos serviços será iniciada após a assinatura do contrato e 

publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, após comunicação da Administração 

à contratada, e serão prestados na forma que segue: 

8.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo(a) 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, a partir do adimplemento 
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das obrigações da contratada e apresentação da Nota Fiscal/Fatura, para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo 

de Referência e na proposta.  

8.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 

Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

8.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 

do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço 

executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo 

circunstanciado ou atesto na Nota Fiscal/Fatura da contratada. 

8.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 

procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

8.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 

da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

9. DA VISTORIA 

 
9.1. Não se exigirá vistoria prévia para a execução dos serviços, haja vista ser incompatível 

tal exigência com a natureza do objeto da presente licitação. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 

dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 

condições estabelecidas na licitação e no contrato; 
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10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura 

fornecida pela contratada, em conformidade com a legislação em vigor. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de 

sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de 

Referência e em sua proposta; 

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, 

ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 

serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

11.5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por 

meio de crachá, quando estiverem nas dependências da contratada; 

11.6. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos 

empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

11.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

11.8. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas 

da Administração; 

11.9. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços; 

11.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

11.11. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 
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11.12. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente 

em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

11.13. Respeitar todos os regulamentos e diretrizes expedidos pela ANATEL, 

referentes à fiel execução do contrato. 

12. DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1    Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório, pois se mostra 

incompatível com o objeto do presente certame.  

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos 

de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 

condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência 

expressa da Administração à continuidade do contrato. 

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 

necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 

exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na 

forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

14.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com 

base nos critérios previstos neste Termo de Referência. 

14.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 

instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados 

na Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, quando for o caso. 

14.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 
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comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à 

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores 

contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação 

detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na 

proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: 

marca, qualidade e forma de uso. 

14.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 

assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas 

neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 

contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.9. A fiscalização da contratante não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

15. DO PAGAMENTO E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 

 
15.1. O pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do 

primeiro dia útil seguinte após o recebimento definitivo do objeto, mensalmente, 
conforme o mencionado no item 8.4 deste Termo de Referência. 

15.2. O recebimento definitivo corresponde ao adimplemento da contratada 
referente ao mês anterior, tendo executado o serviço nos moldes do Termo de 
Referência e do Contrato e mantido as condições originais da licitação. 

15.3. No ato do pagamento, a Administração também fará consulta on-line ao SICAF 
e outros sítios oficiais que emitam certidões, se necessário, a fim de verificar 
eventuais restrições quanto à manutenção da habilitação da contratada. 

15.4. 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: 
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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) I = ( 6 / 100 ) 
I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

15.5. A CONTRATADA  autoriza a CONTRATANTE a realizar diretamente a retenção e 

compensação dos valores das multas nas faturas em aberto,   realizando o desconto direto 

dos valores nas faturas ou créditos existentes (CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU N° 

119/2016 - Mem-Circ. n. 00044/2016/DEPCONSU/PGF/AGU). 

 

16. DA ESTIMATIVA DE CONSUMO 

 

ITEM ESTIMADO QUANTIDADE MENSAL QUANTIDADE ANUAL 

Chamadas VC1 – Móvel – 
Fixo (minutos) 

467 5604 

Chamadas VC1 – Móvel – 
Móvel – mesma operadora 

(minutos) 
1389 

16.668 
 

Chamadas VC1 – Móvel – 
Móvel – outras operadoras 

(minutos) 
1806 21.672 

Chamadas VC2 – Móvel – 
Fixo (minutos) 

134 1.608 

Chamadas VC2 – Móvel – 
Móvel – mesma operadora 

(minutos) 
52 624 

Chamadas VC2 – Móvel – 
Móvel – outras operadoras 

(minutos) 
59 708 

Chamadas VC3 – Móvel – 
Fixo (minutos) 

199 2.388 

Chamadas VC3 – Móvel – 
Móvel – mesma operadora 

(minutos) 
120 1.440 
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Chamadas VC3 – Móvel – 
Móvel – outras operadoras 

(minutos) 
716 8.592 

SMS (mensagem) 50 600 

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a Contratada que: 

16.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 

em decorrência da contratação; 

16.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

16.1.3. fraudar na execução do contrato; 

16.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

16.1.5. cometer fraude fiscal; 

16.1.6. não mantiver a proposta. 

16.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

16.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

16.2.2. multa moratória de 2 % (dois por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 5 (cinco) dias; 

16.2.3. multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

16.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida; 

16.2.5.  suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade 

ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

16.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
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16.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir 

a Contratante pelos prejuízos causados; 

16.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, a Contratada que: 

16.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

16.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

16.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados. 

16.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 

Lei nº 9.784, de 1999. 

16.5. 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 Contratante, observado o princípio da proporcionalidade. 

16.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

Salvador, 04 de janeiro de 2018. 
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ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2018 

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS / MODELO DE PROPOSTA 

     

Descrição 

Quantitade 
Mensal Estimada 

(aparelhos / 
minutos / 

mensagem) 

Valor Unitário 
Valor Mensal 

(Quantidade X 
Valor Unitário) 

Valor Anual 
(Mensal X 12) 

Assinatura Básica (aparelhos) 30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Assinatura Tarifa Zero Intragrupo Local 
(aparelhos) 30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Assinatura básica - modulo Gestor OnLine 
(aparelhos) 30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

VC1 - Móvel - Fixo (minutos) 467 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

VC1 - Móvel - Móvel - mesma operadora 
(minutos) 1389 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

VC1 - Móvel - Móvel - outras operadoras 
(minutos) 1806 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

VC2 - Móvel - Fixo (minutos) 134 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

VC2 - Móvel - Móvel - mesma operadora 
(minutos) 52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

VC2 - Móvel - Móvel - outras operadoras 
(minutos) 59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

VC3 - Móvel - Fixo (minutos) 199 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

VC3 - Móvel - Móvel - mesma operadora 
(minutos) 120 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

VC3 - Móvel - Móvel - outras operadoras 
(minutos) 716 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

SMS (mensagem)  50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Pacote de Internet 10GB  (aparelhos) 6       

Pacote de Internet 3GB  (aparelhos) 13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Serviço de deslocamento DSL 1 (Roaming - 
minutos) 50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Serviço de deslocamento DSL 2 (Roaming - 
minutos) 50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Serviço de deslocamento AD 1 (Roaming - 
minutos) 50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Serviço de deslocamento AD 2 (Roaming - 
minutos) 50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

     

   

VALOR GLOBAL 
ESTIMADO 

R$ 0,00 
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1) É proibido cotar os tributos IRPJ e CSLL; 

2)  Nos valores acima deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos, tributos incidentes, taxa de 
administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto desta licitação. 

3) Marca do Aparelho Celular (G1): ___________________________ 

4) Modelo do Aparelho Celular (G1):__________________________    

5) Marca do Aparelho Celular (G2): ___________________________ 

6) Modelo do Aparelho Celular (G2):__________________________    

7) Marca do Aparelho Celular (G3): ___________________________ 

8) Modelo do Aparelho Celular (G3):__________________________    

    

    

5) Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias): ______ 

     

DADOS DO PROPONENTE:     

Nome:     

Razão Social:  CNPJ:    

Endereço completo: Telefone:    

     

           
 
 
 

de                                    de  2018. 
 

     

 
 
      __________________________________ 

PROPONENTE     
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ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO – ITEM 1 
 

TERMO DE CONTRATO N.º _______ /20__ QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O CREFITO 7, E _______ PARA 
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 
PESSOAL (SMP), COM PACOTE DE VOZ E DADOS E 
FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM 
REGIME DE COMODATO. 

CONTRATANTE: Conselho Regional de Fisisoterapia e Terapia Ocupacional da Sétima Região – 
CREFITO 7, com sede no [inserir endereço completo], inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 
16.300.642/0001-46, representado por [inserir função da autoridade competente], Senhor(a) 
[inserir nome do titular ou substituto], portador(a) da cédula de identidade n° ___ - Órgão 
Emissor/UF ___ e CPF (MF) n° ___eleita pela Ata Plenária n° __/20__, de [inserir data]. 

CONTRATADA: _____________________, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º ______________, 
estabelecido [inserir endereço completo], representado pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) 
[inserir nome completo], portador(a) da Cédula de Identidade n.º _______ [inserir número e 
órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) n.º ________________, de acordo com a 
representação legal que lhe é outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social]. 

As partes têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído no processo 
n° 0947117/2017 (Pregão Eletrônico n.º __/20__), mediante as cláusulas e condições que se 
seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviço de telefonia móvel 
pessoal (SMP), com pacote de voz e dados e fornecimento de aparelhos celulares em regime 
de comodato, conforme especificações dos Anexos I e II do Edital do Pregão Eletrônico nº 
__/20__. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR (ESTIMADO) 

1. O valor anual estimado deste contrato é de R$ ____(___), conforme proposta 
vencedora do Pregão Eletrônico nº __/20__, mediante preços fixados abaixo, constantes da 
planilha de custos original da contratada: 

 

Descrição 

Quantitade 
Mensal 

Estimada 
(aparelhos / 

Valor 
Unitário 

Valor 
Mensal 

(Quantidade 

Valor 
Anual 

(Mensal X 
12) 
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minutos / 
mensagem) 

X Valor 
Unitário) 

Assinatura Básica (aparelhos) 30 - - - 

Assinatura Tarifa Zero Intragrupo Local 
(aparelhos) 30 

- - - 

Assinatura básica - modulo Gestor OnLine 
(aparelhos) 30 

- - - 

VC1 - Móvel - Fixo (minutos) 467 - - - 

VC1 - Móvel - Móvel - mesma operadora 
(minutos) 1389 

- - - 

VC1 - Móvel - Móvel - outras operadoras 
(minutos) 1806 

- - - 

VC2 - Móvel - Fixo (minutos) 134 - - - 

VC2 - Móvel - Móvel - mesma operadora 
(minutos) 52 

- - - 

VC2 - Móvel - Móvel - outras operadoras 
(minutos) 59 

- - - 

VC3 - Móvel - Fixo (minutos) 199 - - - 

VC3 - Móvel - Móvel - mesma operadora 
(minutos) 120 

- - - 

VC3 - Móvel - Móvel - outras operadoras 
(minutos) 716 

- - - 

SMS (mensagem)  50 - - - 

Pacote de Internet 3GB (aparelhos) 13 - - - 

Pacote de Internet 10GB (aparelhos) 6    

Serviço de deslocamento DSL 1 (Roaming - 
minutos) 50 

- - - 

Serviço de deslocamento DSL 2 (Roaming - 
minutos) 50 

- - - 

Serviço de deslocamento AD 1 (Roaming - 
minutos) 50 

- - - 

Serviço de deslocamento AD 2 (Roaming - 
minutos) 50 

- - - 

  

2. A tabela supramencionada reflete apenas a estimativa do valor global do contrato, 
prevalecendo, única e exclusivamente para faturamento e cobrança, os preços unitários das 
chamadas realizadas no aludido período, mensagens enviadas e preço de assinatura, 
, constantes da planilha de  detalhamento de custos da proposta vencedora do certame.  
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

1. A despesa  orçamentária  da  execução  deste  contrato  correrá  à  conta  da 
 dotação            orçamentária _________ conforme Nota de Empenho n.º _____, de
  ___/___/____. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

1. O prazo para execução completa do objeto é de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, 
contado da data da assinatura do contrato. 

2. A entrega dos Chip’s e equipamentos, objeto do comodato, será efetuada na sede do 
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Sétima Região – CREFITO 7, 
situada na Avenida Tancredo Neves, 939 – Esplanada Tower, S/101,102,107, Caminho das 
Árvores – CEP: 41.820-021, Salvador/BA. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA  

1.  O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado da data da sua 
assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento, 
podendo ser prorrogado, nos moldes do art. 57, II, a cada 12 (doze) meses, até o limite de 60
 (sessenta) meses.  

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA TÉCNICA  

1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas a CONTRATANTE poderá reter, 
do montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, indenizações e 
ressarcimentos devidos pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES  

1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, 
respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

2. A CONTRATADA deve: 

2.1. manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na 
licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato 
impeditivo da manutenção dessas condições; 

2.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções; 

2.3. responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a seus aos 
bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato; 
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2.4. respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências 
da CONTRATANTE. 

3. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

3.1. a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 
autorização da CONTRATANTE; 

3.2. a subcontratação para a execução do objeto deste contrato; 

3.3. a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, 
ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em 
comissão, assim como de seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a vigência deste contrato. 

4. A CONTRATANTE deve: 

4.1. prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para 
a fiel execução do contrato; 

4.2. receber o objeto, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo 
recebimento; 

4.3. solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

1.  A contratada deverá prestar o serviço e adimplir todas as suas obrigações no prazo 
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, após a assinatura do termo de contrato. 

2. Até o prazo mencionado no subitem anterior, deverá o serviço telefônico, com o 
respectivo pacote de voz e dados, estar em pleno funcionamento. 

3. A contratada deverá providenciar os referidos Chip’s (Sim Card) no quantitativo 
estimado para os aparelhos celulares, sendo um para cada aparelho. 

4. O serviço de dados de 3GB e 10GB, com tecnologia mínima de 3G, apenas será 
fornecido para 19 (dezenove) aparelhos, referentes aos SmartPhone’s. 

5.  No prazo máximo de 5 (cinco) dias, contado da assinatura do contrato, a contratada 
deverá indicar o representante da empresa com o respectivo substituto, a fim de coordenar 
os serviços inerentes ao contrato e estar apto a responder às solicitações da fiscalização do 
CREFITO 7. 

6.  O pagamento do serviço à contratada será efetivado em parcelas mensais. 

7. Mensalmente, antes  do  faturamento,  a  CONTRATADA  deverá apresentar  
 relatório  detalhado, demonstrando todas as ligações realizadas, números 
 telefônicos de origem e destino,  data e hora da ligação, preço das chamadas 
 telefônicas e os descontos aplicados, ademais de  outros detalhamentos correlatos, 
 quando for o caso. A entrega desse relatório é condição para  pagamento pelos
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 serviços, não servindo como documento de liquidação a mera fatura resumida  
 disponibilizada em sítio eletrônico da contratada.  

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e 
fiscalizada pelos fiscais e gestores contratuais da CONTRATANTE, devidamente designados 
para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

2. A atestação de conformidade da prestação do serviço cabe ao titular do setor 
responsável pela fiscalização do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, 
desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

1.1 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do 
contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de 
a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula 
- se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.º __/20__, constante do processo 
0947117/2017, bem como à proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

1. A CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado 
do aceite definitivo dos equipamentos e da apresentação do documento fiscal 
correspondente. 

2. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente 
da CONTRATADA, permitindo-se outras formais como, por exemplo, quitação de boleto 
bancário. 
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3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA caso exista pendência quanto à 
Justiça do Trabalho e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade 
relativa à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

3.1. O descumprimento, pela CONTRATADA, do estabelecido no item 3, não lhe gera 
direito a alteração de preços ou compensação financeira. 

4. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá 
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores 
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos 
termos deste contrato. 

5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à luz do 
Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de que resultou a avença. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES 

1.  As sanções a que estão sujeitos os infratores das cláusulas contratuais são as descritas 
no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REAJUSTE 

1.  Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno 
mínimo de 1 (um) ano, contado da data limite para apresentação da proposta de preços pela 
licitante ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros 
do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a média da variação dos 
índices IGP-DI, IGP-M, INPC e IPCA, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte 
fórmula:  
 
 
 
1.1. Fórmula de cálculo: 
 
 
 
(P + V) 
Onde: 
 
 
 
Pr = preço reajustado, ou preço novo; 
P = preço atual, antes do reajuste; 
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V = variação percentual obtida na fórmula do item 1 desta cláusula, de modo que (P + V) 
significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste. 
 
2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da contratada. 
 

2.1. Caso a contratada não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o 
contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito. 

2.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado 
depois de extinto o contrato. 

2.3. Caso haja outro motivo que enseje o reajuste dos preços contratuais, deverá a 
contratada oficiar à Administração do CREFITO 7, que decidirá a respeito dos documentos 
acostados pela contratada, de acordo com os princípios da razoabilidade e probidade, 
respeitado e observado, de praxe, o interesse público. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da 
cidade de Salvador, Seção Judiciária da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição 
Federal. 

 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 
(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são 
assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas 
testemunhas abaixo. 

Salvador/BA, em [data]. 
 
 

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

 
 

[Nome da autoridade competente] 
[inserir nome do cargo] 

 
 
 

CONTRATADA 
 
 

Representante 
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Procurador/cargo 
 
 
TESTEMUNHA 1: 
 
____________________________  
   
NOME:          
CPF:        
RG:  
ASS:    
 
TESTEMUNHA 2: 
 
____________________________  
   
NOME:          
CPF:        
RG:  
ASS:      
 

 


