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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2017 

Contratação Serviço de telefonia móvel 

 

PREÂMBULO 

 

 

A Administração do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com a Portaria 

CREMERS n.º 01/2017, de 02 de janeiro de 2017, leva ao conhecimento público que será realizada Licitação na modalidade 

de Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço MENSAL, para Contratação de Serviço de telefonia móvel digital 

pós-pago para o Cremers, conforme as especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência do presente Edital e 

em conformidade com a Lei 10.520/02, e legislação complementar pertinente. 

1. DO OBJETO  E OBJETIVO 

1.1 - O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa para prestar o Serviço de telefonia móvel digital pós-pago 

(Serviço Móvel Pessoal) para o Cremers, com os respectivos aparelhos cedidos em comodato. 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO, DATA E LOCAL DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

2.1.  O certame será realizado 12/06/2017 

b)RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 11h, do dia 12/06/2017 

c)ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 11h05min, do dia 12/06/2017 

d)INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 11h15min do dia 12/06/2017 

e)LOCAL DO EDITAL: No site: www.pregaoonlinebanrisul.com.br 

f)CONSULTAS: e-mail: licit@cremers.org.br - fone/fax:(51) 3219.7544 das 09h às 18h. 

g)Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil, ou de 

expediente normal, 

subseqüente ao ora fixado; 

h)Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; 

i)Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF); 

j)Será comunicada, por escrito, aos Licitantes que retirarem o Edital e divulgada aos demais pelos mesmos meios 

de divulgação inicial, qualquer alteração que importe em modificação de seus termos, que venha a ocorrer nele ou 

em seus anexos; 

k)Em nenhuma hipótese serão recebidas Propostas fora do prazo estabelecido neste Edital. 

2.2. Poderá participar deste PREGÃO qualquer empresa legalmente estabelecida no País, do ramo pertinente ao objeto 

descrito, da presente licitação, cadastradas e habilitadas junto a Seção de Cadastro da CELIC e que atendam as exigências 

deste Edital. 

2.3. Não poderá participar do presente PREGÃO: 

a)Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 

b)Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal; 

c)Empresa que se encontre sob falência, concordata, concurso de credores, 

dissolução e liquidação; 

d)Conselheiros, Delegados, empregados do Sistema CFM/CRMs e qualquer pessoa, 

física ou jurídica, que com eles mantenham vínculo empregatício ou de sociedade; 

e)Cônjuges e parentes, até terceiro grau, de Conselheiros, Delegados e empregados 

do CREMERS; 

f)Pessoa jurídica integrada por cônjuges e ou parentes, até terceiro grau, de 

Conselheiros, Delegados e empregados do CREMERS; 

g) as sociedades cooperativas. 

2.4. A participação na presente licitação implica para a empresa Licitante aceitação plena e irrevogável de todos os termos, 

cláusulas e condições constantes neste Edital e de seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor 

e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do 

processo. 

2.5. A licitante para participar do certame deverá declarar em campo eletrônico o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação prevista no edital. 

2.6. O não atendimento do item acima ensejará a desclassificação da proposta no sistema, com automático impedimento da 

participação na disputa. 

2.7. A participação dos interessados, no dia e hora fixados no preâmbulo deste Edital, dar-se-á por meio da digitação da senha 

privativa da licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços com valores unitários e totais, exclusivamente por 

meio eletrônico. 

2.8.  A informação de dados para acesso deve ser feita na página inicial www.pregaoonlinebanrisul.com.br . 

2.9. No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da Licitante, a pessoa por ela credenciada. 

3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

3.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato 

convocatório do PREGÃO. 

3.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 

3.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

mailto:licit@cremers.org.br
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4.  DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O credenciamento dos licitantes dar-se-á pelas atribuições de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível 

para acesso ao sistema obtidos junto à Seção de Cadastro da Central de Licitações do Estado – CELIC. 

4.2.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu representante 

legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

4.3.  O credenciamento e sua manutenção no respectivo cadastro dependerá de registro cadastral na CELIC. 

4.4 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo à PROCERGS ou ao CREMERS responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.5  A perda da senha ou quebra do sigilo deverão ser comunicados imediatamente à Seção de Cadastro CELIC, para 

imediato bloqueio de acesso. 

5.  DA DOCUMENTAÇÃO 

5.1 . CERTIFICADO de Registro Cadastral – CRC, emitido pela CELIC válido na data para apresentação das propostas. 

5.1.1.  Caso algum dos documentos elencados no corpo do CRC esteja com prazo de validade expirado, o licitante 

deverá apresentar documento válido juntamente com o CRC. 

5.2. DECLARAÇÃO da proponente de que não pesa contra si declaração de INIDONEIDADE expedida por órgão da 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA de qualquer esfera (conforme modelo ANEXO II), caso não conste no Certificado de 

Registro Cadastral. 

5.3.  Certidão da DRT (Delegacia Regional do Trabalho) ou Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição Federal, conforme modelo no ANEXO III, caso não conste no Certificado de Registro Cadastral. 

5.4.  Cópia autenticada do Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, ou alteração consolidada, quando sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhadas 

de posse e nomeação de seus administradores. Registro comercial, no caso de empresa individual. 

5.5.  Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, que 

poderá ser feita por meio de atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado; 

5.6.  No caso da empresa não possuir o Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pela CELIC, deverão ser 

apresentados os seguintes documentos: 

5.6.1.  Cópia autenticada do Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial, ou alteração consolidada, quando sociedades comerciais e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhadas de posso e nomeação de seus administradores. Registro comercial, no caso de empresa 

individual. 

5.6.2.  CNPJ; 

5.6.3.  DECLARAÇÃO da proponente de que não pesa contra si declaração de INIDONEIDADE 

expedida por órgão da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA de qualquer esfera (conforme modelo ANEXO II); 

5.6.4.  Certidão da DRT (Delegacia Regional do Trabalho) ou Declaração de que cumpre o disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo no ANEXO III; 

5.6.5. Certidão Comprovando regularidade para com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Dívida Ativa); 

5.6.6. Certidão comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; 

5.6.7.  Certidão comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; 

5.6.8. Certidão comprovando a regularidade para com o FGTS 

5.6.9. Certidão comprovando a regularidade para com o INSS; 

5.6.10. 5.6.12. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

5.6.11. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinentes e compatíveis com o objeto da 

licitação, que poderá ser feita por meio de atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado; 

5.6.12. Certidão Judicial Cível Negativa (falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial) expedida 

pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

5.6.12.1. Em relação às negativas do pedido de falência ou concordatas, nos municípios onde não existia 

um único distribuidor centralizado, deverá ser informado o número de cartórios ou distribuidores no próprio corpo 

do(s) documento(s), ou anexando documento oficial que contenha tal informação. 

5.7. Sendo a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, deve apresentar: 

5.7.1 Cópia autenticada do enquadramento em Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP 

autenticado pela Junta Comercial ou Cartório de Registros Especiais e atualizada; 

5.7.2. Cópia autenticada da Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal – DRE, referente ao último exercício 

social, para fins de comprovação da atualidade do enquadramento; 

5.7.3. A ausência da comprovação do enquadramento em Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP 

da forma exigida neste Edital acarretará na exclusão da licitante e a aplicação das sanções dispostas neste Edital e na Lei nº 

10.520/02; 

5.7.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da microempresa ou da empresa de 

pequeno porte, esta não será inabilitada.  (Art. 42 e 43, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006). 

Obs.: Os documentos que não possuírem prazo de validade somente serão aceitos com data não excedente a 60 (sessenta) 

dias de antecedência da data prevista para a apresentação das propostas. 

6. DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS 

6.1.  A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo 

como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. 
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6.2. Incumbirá 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 quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão. 

6.3.  A proponente deverá anexar a PROPOSTA COMERCIAL em formulário eletrônico específico. 

6.4. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e das 

especificações técnicas previstas no edital. 

6.5. A partir da publicação do Edital poderão ser encaminhadas as propostas de preços com valor total e unitário, 

exclusivamente por meio eletrônico. 

6.6.  Manifestação em campo próprio do sistema eletrônico de que tem pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no edital. 

6.7. Informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.pregaoonlinebanrisul.com.br. 

6.8.  A PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS deverá conter todos os elementos a seguir relacionados, para o item 

ofertado, devendo a mesma ser elaborada de forma clara, concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, constando na mesma 

a identificação da proponente, a assinatura de seu responsável legal e, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Indicação precisa, em moeda corrente nacional, do preço para a prestação dos serviços, de acordo com o objeto 

descrito, expresso de forma clara, seja em algarismo, seja por extenso. A DISPUTA (LANCES) SERÁ PELO 

VALOR MENSAL do contrato. 

b)Os preços propostos, expressos em Real (R$), em algarismo e por extenso, unitário e total; 

c)Início dos serviços do objeto licitado: 20/07/2017. 

d) Declaração expressa de que o preço cotado inclui todos os custos e despesas inerentes à prestação dos serviços 

licitados na sede da empresa vencedora, tais como: taxas, fretes impostos, encargos sociais e trabalhistas, seguros, e 

materiais que possam influir direta ou indiretamente no custo do fornecimento; 

e) Identificação da empresa, com endereço, telefone, e-mail e nome do contato entre a licitante e o CREMERS. 

6.9.  Não é permitido apresentar cotação para fornecimento do objeto em quantitativo inferior ao estabelecido no Edital, ou 

apenas parte do lote. 

6.10. Os preços, nos primeiros 12 meses de contratação, não sofrerão reajuste de qualquer natureza. 

6.11 Apenas para efeito de ordenamento de valores das propostas, ocorrendo discordância entre os preços unitários e totais, 

prevalecerão os primeiros, e entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos. 

6.12. O preço inicial proposto será de exclusiva responsabilidade da Licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.13. O prazo de validade das propostas apresentadas nesta licitação será, automaticamente, de 60 (sessenta) dias, contados 

da data fixada para a abertura das propostas, o qual, se necessário, poderá ser prorrogado mediante concordância dos 

Licitantes. 

6.14. As Licitantes poderão incluir nas respectivas propostas informações adicionais, catálogos ou quaisquer outros 

elementos elucidativos sobre as mesmas. 

7. DA SESSÃO DO PREGÃO 

7.1. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas 

de preços recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas pelo edital. 

7.2.  Somente poderá participar da rodada de lances a licitante que anteriormente tenha encaminhado proposta de preços. 

7.3. Aberta a etapa competitiva, será considerado como primeiro lance a proposta inicial de menor valor. Em seguida, os 

licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado de seu 

recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

7.4. O valor do percentual de oscilação entre os lances ofertados será prerrogativa do pregoeiro. 

7.5. Só serão aceitos lances inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema. 

7.6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro 

lugar. 

7.7.  Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do menor lance registrado. O 

sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

7.8.  A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo 

sistema eletrônico, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10(dez) minutos, aleatoriamente, determinado também 

pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.9.  O sistema informará a proposta de vencedora imediatamente após o encerramento da etapa de lances, quando for o caso, 

após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 

7.10. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da melhor oferta deverá remeter via fax (51) 

3217.1968, ou por e-mail: licit03@cremers.org.br, em até 2 (duas) horas, os documentos citados no item 5 juntamente com 

o detalhamento de sua proposta. Posteriormente deverão ser encaminhados os originais (ou cópias autenticadas) de todos os 

documentos solicitados no item 5 no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da sessão do pregão. 

7.11.  Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o 

pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na 

ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o edital. Também nesta 

etapa o pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido melhor preço. 

7.12. Constando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de 

menor preço. 

7.13.  A proposta deverá estar assinada pelo licitante ou seu representante legal, redigida em português de forma clara, não 

ser manuscrita e nem conter rasuras ou entrelinhas e incluirá: 
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a)Orçamento discriminado expresso em moeda corrente nacional, devendo o preço incluir todas as despesas com 

encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado, devidamente corrigidos 

após o encerramento dos lances; 

b)Prazo mínimo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão do pregão; se na proposta 

não constar prazo de validade, subentende-se 60 (sessenta) dias; 

c)Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 

aceito pelo pregoeiro. 

7.14.  No caso de desconexão com pregoeiro, no decorrer da etapa competitivas do certame, o sistema eletrônico poderá 

permanecer acessível aos licitantes para recepção de lances, retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no Pregão, 

sem prejuízos dos atos realizados. 

7.15.  No caso de desconexão por tempo superior a 10(dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa, sendo reiniciada 

somente após comunicação expressa aos participantes. 

8.  DOS RECURSOS 

8.1.  Dos atos relacionados com o pregão o recurso dependerá de manifestação do licitante ao final da sessão pública, dentro 

do prazo determinado pelo pregoeiro, em formulário eletrônico específico, manifestando sua intenção com registro da síntese 

das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais relacionados à intenção manifestada no prazo de 03 (três) dias úteis, 

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 

ser contados ao término daquele prazo. 

8.2. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

8.3. A falta de manifestação motivada e imediata importará a preclusão do direito de 

recurso. 

8.4.  Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às razões indicadas pelo licitante na 

sessão pública. 

8.5.  Os recursos e contra-razões de recursos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e registrados no Protocolo Geral do 

CREMERS localizado na Av. Princesa Isabel, 921, 2º andar, em Porto Alegre/RS, de segunda a sexta-feira das 09h15min às 

18h. 

8.6.  O recurso somente terá eficácia se o Representante Legal da Recorrente tiver formalizado sua intenção de recorrer na 

audiência de abertura deste Pregão. 

8.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a contratação. 

8.8.  A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital não será conhecido. 

9.  DA ADJUDICAÇÃO  

9.1. Após a análise da documentação de habilitação recebida na sede do CREMERS, será efetuada a adjudicação do lote em 

questão. 

9.2. Em caso de não adjudicação constará a justificativa da mesma no Sistema de Compras On-line do Banrisul, além de 

citado na ata eletrônica. 

10.  DA ENTREGA 

10.1. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será chamada assinar o Contrato de Prestação de Serviço 

(Anexo IV) junto ao Cremers no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

10.1.1.  A recusa injustificada da licitante em receber a Autorização de Fornecimento, nos termos de sua proposta, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-a, além das penalidades previstas na lei 8.666/93, à multa de 10% (dez por cento) do valor total da proposta. 

11.  DA CONTRATAÇÃO E PENALIDADE 

11.1 Homologado o resultado, será emitida Autorização de Fornecimento ou celebrado contrato entre o CREMERS e a 

empresa vencedora do objeto da licitação. 

11.2 Em caso de assinatura de contrato, a contratada comprovará os poderes para firmar legalmente aquele instrumento. 

11.3 O licitante vencedor que for chamado a assinar o contrato comparecerá dentro do prazo de 10 (dez) dias. Assim não o 

fazendo sujeitar-se-á à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor referente ao bem adjudicado, podendo o CREMERS 

convocar os remanescentes, respeitada a ordem de classificação, e promover contra o licitante faltoso a competente ação para 

ressarcimento do CREMERS do prejuízo da contratação feita ao licitante remanescente. 

11.4 O contratado que deixar de executar o fornecimento, conforme as condições contratuais, ficará sujeito à mesma 

penalidade do item anterior, além das que ora seguem: 

11.4.1 Multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da entrega que ocorrer com qualquer 

irregularidade. 

11.4.2 Multa na ordem de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação, 

devidamente atualizado, até o limite máximo de 10% (dez por cento) do valor total da obrigação. 

11.4.3 Indenização pela diferença de desembolso resultante da aquisição de outro fornecedor. 

11.4.4 Advertência 

11.4.5 Suspensão para licitar com o CREMERS, por período não inferior a 180 (cento e oitenta) dias. 

11.4.6 Declaração de inidoneidade, pelo Presidente do CREMERS. 

11.5 As multas pecuniárias aqui estabelecidas serão recolhidas ao CREMERS no prazo máximo de 30 (trinta) dias da 

notificação, sob pena de serem inscritas em Dívida Ativa. 

11.6 Em caso de aquisição de bens para pronta entrega o contrato poderá ser substituído por Ordem de fornecimento, não 

prejudicadas as penalidades previstas neste edital e legislação vigente. 
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12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO  

12.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos 6.2.2.1.1.33.90.39.030 -  

Serviço  de  Telecomunicações. 

12.2.  Realizado a entrega, o pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias da apresentação da primeira via da nota fiscal, que 

deverá conter o número do Pregão, devidamente atestada pelo órgão recebedor. 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Todos os eventos ocorridos durante a sessão pública de disputa serão registrados e publicados, em ata eletrônica, 

imediatamente após o término da disputa, tornando-se disponível ao acesso por qualquer cidadão. 

13.1.1. A ata poderá ser acessada pela pesquisa de licitações disponibilizada para o público em geral no Portal de 

Compras como também pela pesquisa na área de acesso restrito, ambas publicam o mesmo conteúdo. 

13.1.2.  Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação. 

13.2.  A Licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, pois a simples 

apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS e da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO submete a Licitante à aceitação 

incondicional de seus termos, bem como representa o conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceita 

alegação de desconhecimento de qualquer pormenor. 

13.2.1 – No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus Anexos, prevalecerão as disposições do 

primeiro. 

13.3.  O CREMERS reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo 

ou em parte, por vício ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE 

PREÇOS. 

13.4. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do Pregão, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, vedada à Licitante a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar originalmente da PROPOSTA DE PREÇOS ou da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

13.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da Licitante, desde que sejam 

possíveis a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da audiência pública do 

PREGÃO. As normas que disciplinam este PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

13.6. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderão ser solicitados por qualquer pessoa até 3 (três) 

dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. Os esclarecimentos deverão ser feitos, por meio de 

correspondência dirigida ao Pregoeiro desta Instituição, localizado na Av. Princesa Isabel, 921, 2º andar, em Porto 

Alegre/RS, de segunda a sexta-feira das 09h15min às 18h. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com 

relação ao presente Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no site www.pregaoonlinebanrisul.com.br, 

ficando os licitantes obrigados à acessá-los para obtenção das informações prestadas pelo pregoeiro. 

13.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 

aceito pelo Pregoeiro. 

13.8. A licitante vencedora, após a adjudicação do objeto, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou 

supressões no objeto que se fizerem necessários, por conveniência do CREMERS, respeitando-se os limites previstos em Lei. 

13.9.  A licitante vencedora, após a contratação, ficará obrigada a realizar os serviços de acordo com o objeto do presente 

pregão, descrito no anexo I. 

13.10. Para efeitos deste edital, serão desclassificadas as propostas que: 

a)Apresentarem irregularidades ou vícios que dificultem ou impossibilitem o seu entendimento; 

  b)Não atenderem às disposições do edital ou consignarem vantagens ou condições nele não previstas;  

c)Forem manifestamente inexeqüíveis. 

13.11.  Fica eleito o foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Porto Alegre, para dirimir eventuais litígios oriundos da 

presente licitação, com renúncia de qualquer outro, ainda que mais privilegiado. 

13.12. O CREMERS reserva-se o direito de aceitar total ou parcialmente quaisquer propostas, ou a todas rejeitar sem que 

caiba a proponente qualquer direito a indenização ou ressarcimento. 

13.13. Da mesma forma, o CREMERS reserva-se o direito de contratar total ou parcialmente os itens solicitados, sem que 

caiba a proponente qualquer direito a indenização ou ressarcimento. 

13.14.  Acompanham este edital os seguintes anexos: 

 

ANEXO I: Termo de Referência; 

ANEXO II: Declaração de INIDONEIDADE. 

ANEXO III: Declaração que cumpres inciso XXXIII do art. 7º da C.F; 

ANEXO IV: Minuta do Contrato. 

ANEXO V: Modelo de Proposta de preço; 

 

 

 

Porto Alegre, 30 de maio de 2017. 

 

 

 

Verônica Soares Cuba 

Pregoeiro 
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2017 

 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

I – Objeto 

a) O objeto da presente licitação consiste na prestação do Serviço Móvel Pessoal - SMP, para ligações originadas 

em todos os órgãos, diretamente relacionados ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do 

Sul em lote único a seguir definido: 

Lote 1 - Contratação de empresa prestadora de Serviço Móvel Pessoal - SMP, para prestação de serviços de 

telefonia móvel local, com respectivos aparelhos em comodato e custos de tarifas por minutos para chamadas 

locais, conforme tabelas constantes no Item III. 

 

II - Área de Cobertura 

a) A empresa adjudicada deverá possuir (obrigatoriamente), cobertura de 90% do Estado do Rio Grande do Sul. 

b) A cobertura a que se refere o item “a” poderá ser exclusiva ou através de parceria ou convênio com outras 

operadoras, nas regiões onde a operadora não possua cobertura, respeitando-se o mesmo padrão tecnológico. 

 

III - Estimativa de Consumo 

a) As ligações VC-1 entre os aparelhos pertencentes ao Plano Corporativo contratado são de valor zero, 

independentemente do consumo. 

b) As linhas contratadas deverão ser isentas de assinatura mensal e taxas de ativação. 

c) As linhas contratadas deverão ser providas de Identificador de Chamadas e Serviço de Caixa Postal Digital. 

 

 

Tabela 1 - Especificação do Lote por linha 

 

Tipos de Serviço Consumo estimado mensal 

VC-1 – móvel/fixo 3.000 min. 

VC-1 – móvel/móvel (outras operadoras) 1.500 min 

VC-1 - móvel/móvel (mesma operadora) 2.500 min 

VC-1-R – móvel/fixo (roaming) 200 min 

VC-R – móvel/móvel (roaming 500 min 

SMS 1000 

Pacote de dados 8 Gb 

 

 

IV - Controle de Chamadas e Gastos 

a) O sistema deve permitir o bloqueio e desbloqueio individualizado, por aparelho, de chamadas 102, 0300, 

0500, 0900, DLC, DDC e DDI. 

b) As faturas mensais devem conter o extrato dos serviços e ligações cobrados, e serão apresentadas 

individualizadas e enviadas às contratantes. 

c) As faturas mensais devem conter, no mínimo, as seguintes informações: 

1. Nome da Contratante. 

2. Número da linha. 

3. Todas as ligações cobradas contendo: data, hora, minuto de início, duração, tipo de tarifação, Valor, 

Valor dos impostos e encargos incidentes. 

4. Total cobrado da contratante. 

d) Deverá ser disponibilizado, via Internet o acesso a todas as informações referentes às faturas das demais 

contratantes, com o mesmo nível de detalhamento das faturas descritas no item “c”. 

 

V - Aparelhos 

a) A empresa adjudicada deverá disponibilizar à contratante os aparelhos que atendam às características 

descritas nos itens “b”, “c” e “d”. 

b) Os aparelhos fornecidos pela empresa deverão ser novos e sem uso na data da contratação e em eventuais 

substituições. 

c) Do total de aparelhos contratados, 11 unidades deverão ser de linha executiva, que atendam às seguintes 

características: 

1. Certificado de homologação da ANATEL, que deverá ser apresentado logo após a adjudicação e antes 

da assinatura do contrato. 
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2. Identificadores permanentes de sinal e de carga de bateria. 

3. Configuração de toques de campainha para as funções “normal” (campainha com ou sem vibratório) e 

“silencioso” (somente vibratório). 

4. Identificação de chamadas. 

5. Recurso de envio e recebimento de mensagens (SMS). 

6. Deverá ter conexão Quad Band (850/900/1800/1900) 

7. Deverá ter GPRS/ EDGE disponível  

8. 4G disponível  

9. Sistema Operacional Android 6.0 ou mais 

10. Navegador WAP 2.0 / xHTML, HTML  

11. Tela com resolução mínima de 1920x1080 com tamanho mínimo de 5,0 polegadas 

12. Quantidade de Cores: 16M  

13. Touch Screen  

14. Bluetooth  

15. WAP disponível  

16. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n disponível  

17. AGPS / GLONASS 

18. Aplicação PC Sync disponível  

19. Micro USB 3.0 ou superior 

20. Velocidade do Processador : 2.5 GHz ou maior 

21. Câmera 16 megapixel ou maior, com zoom digital mínimo de 4x., foco automático disponível, Flash, 

Modo de Disparo disponível, câmera frontal 2mp ou maior, vídeo 4k (2.160p) 

22. SMS  

23. Memória Interna mínima de16 GB  

24. Capacidade de Memória Externa de 128 GB ou mais 

25. Capacidade da bateria: mínimo de 2.800Mah 

26. Tempo de conversa: mínimo de 1260 minutos 

27. Gravador de Vídeo e de chamada, Video Player e StreamingVídeo disponíveis. 

28. Calendário, Lista de Tarefas, Relógio, Horário Mundial, Alarme, Calculadora e Agenda disponíveis 

 

d) 06 (seis) aparelhos de linha média, que atendam às seguintes especificações: 

1. Certificado de homologação da ANATEL, que deverá ser apresentado logo após a adjudicação e antes 

da assinatura do contrato. 

2. Autonomia mínima, em conversação, de 2 (duas) horas e de 200 (duzentas) horas em stand-by. 

3. Display gráfico com luminosidade. 

4. Identificadores permanentes de sinal e de carga de bateria. 

5. Configuração de toques de campainha para as funções “normal” (campainha com ou sem vibratório) e 

“silencioso” (somente vibratório). 

6. Menu autoexplicativo em português. 

7. Identificação de chamadas. 

8. Aviso de mensagens recebidas e chamadas não atendidas. 

9. Registro de chamadas (pelo menos as dez últimas feitas a partir do aparelho e recebidas pelo mesmo). 

10. Agenda telefônica com, no mínimo, 200 (duzentos) números, números, somando-se a memória interna 

do aparelho com a memória do chip. 

11. Recurso de envio e recebimento de mensagens (SMS). 

12. Recursos de transferência de arquivos via Bluetooth.  

13. Discagem rápida por nome ou posições. 

e) 05 (cinco) modem 

f) Os aparelhos deverão ser substituídos a cada 12 meses a contar da data de sua habilitação, a critério da 

contratante. 

 

VI - Condições de Contratação 

a) Os preços apresentados deverão conter todos os impostos e encargos, além do ICMS, decorrentes da 

prestação do serviço desta contratação. 

b) As tarifas apresentadas deverão ser aplicadas a chamadas originadas nos terminais móveis contratados, bem 

como às chamadas a cobrar recebidas nestes. 

c) O Consumo Estimado Mensal por Acesso, constante na Tabela 1 do item III, referem-se a valores baseados 

em estudo de tráfego e devem ser utilizadas, como referência, para elaboração da proposta de preços. 

d) As quantidades de minutos previstas neste edital são mera expectativa de consumo, refletida no consumo 

histórico do Cremers. 
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VII – Dotação orçamentária e previsão de gastos máximos para o exercício 

 As despesas deste contrato correrão através da conta número 6.2.2.1.1.33.90.39.030 – Serviços de 

Telecomunicações, que tem como valor máximo para o exercício de 2017 a quantia de R$ 180.000,00 (cento e 

oitenta mil reais). 

 

 

André Frederico Mayer dos Santos 

Analista Especialista 

Serviços 

 

 

 

  

ANEXO II – Declaração de Idoneidade – Pregão 05/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

A empresa__________________________________________, através de seu representante legal, 

Sr.(a)_____________________________________, CPF_____________________, (cargo na empresa: Diretor 

ou Sócio- Gerente)_______________, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da 

Licitação instaurada pelo CREMERS, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2017, que não foi 

declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas esferas. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

 

 

 

 

 

Porto Alegre,_________, de ___________________2017. 

 

 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL CIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA 

 

 

 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da procuração autenticada ou com o original para que se proceda à 

autenticação) 
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ANEXO III – Declaração que cumpre o inciso XXXIII do art. 7º da CF. – PR 05/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A empresa__________________________________________, através de seu representante legal, 

Sr.(a)_____________________________________, CPF_____________________, (cargo na empresa: Diretor 

ou Sócio- Gerente)_______________, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da 

Licitação instaurada pelo CREMERS, na modalidade PREGÃO ELETRÕNICO Nº 05/2017, que não possui em 

seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega 

pessoas menores de dezesseis anos. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre,_________, de ___________________2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL CIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA 

 

 

 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da procuração autenticada ou com o original para que se proceda à 

autenticação) 

 

 

 

ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2017 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 05/2017 

 

Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram o Conselho Regional de 

Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, e a empresa ......................................... 

 

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul- Cremers, representado neste ato pelo seu 

presidente .........neste ato denominado Contratante, conforme delegação de competência contida no .......................... 

(legislação específica), e a empresa ......................., C.N.P.J ......................., Inscrição Estadual Nº ......................., com 

escritório regional à ...................., Bairro ................., com telefax .................., neste ato representado pelo Sr. ........................., 

possuidor da RG: Nº ................., CPF ....................., na qualidade de ................., doravante denominada Contratada, têm entre 

si ajustado o presente Contrato de prestação de serviços, em conformidade com a licitação modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO nº. 05/2012, e com a proposta respectiva pelo disposto na Lei Federal nº8.666/1993, suas alterações.pela Lei 

Federal nº 9.472, de 16/07/97.mediante as seguintes CLÁUSULAS e condições: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

O objeto deste contrato é a prestação de serviço de telefonia móvel celular pela Contratada a Contratante, do 

Serviço Móvel Pessoal (SMP), plano digital pós-pago, a ser executado de forma contínua, com fornecimento de aparelhos 

telefônicos móveis em regime de comodato, conforme descrições exigidas no Edital do Pregão Eletrônico nº. 05/2012, bem 

como na proposta da contratada. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os serviços serão prestados diretamente pela CONTRATADA, vedada a 

transferência ou subcontratação, total ou parcial, exceto se previstas neste contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O presente contrato poderá sofrer acréscimos ou reduções de até 25% (vinte e cinco 

por cento), a partir das quantidades de linhas do lote constante do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº. 05/2012, a 

critério do CONTRATANTE e mediante aviso formal à CONTRATADA. Desde que acordado entre as partes, as supressões 

poderão exceder o percentual estabelecido neste parágrafo. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Fica entendido que, efetuados os acréscimos previstos no parágrafo anterior, o 

novo valor mensal pactuado não poderá ultrapassar em 25% o valor mensal inicial atualizado do contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO – Entende-se como VALOR MENSAL ATUALIZADO, o valor mensal inicial do 

contrato acrescido de eventual reequilíbrio e das repactuações concedidas, desconsiderando os acréscimos ou supressões 

previstos nesta Cláusula. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA -PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

2.1. – O fornecimento deverá ser realizado em atendimento ao disposto no edital em seu Anexo I, na proposta 

vencedora da licitação e nessa minuta de contrato. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 

3.1 – Os preços a serem praticados pela CONTRATADA na prestação dos Serviços, objeto do presente contrato, 

são aqueles ofertados na proposta vencedora da sessão pública de Pregão Eletrônico nº. 05/2012 havido em 07 de maio de 

2012, conforme Planilhas de Formação de Preços, transcrita abaixo: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nos preços fixados, estão incluídas todas as despesas necessárias à plena execução 

dos serviços e todos os encargos, incidentes sobre o serviço. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS: 

4.1 - Os valores dos preços telefônicos, cujos serviços correspondentes estejam compreendidos no contrato, 

poderão ser reajustados em decorrência de autorização da ANATEL, mediante aplicação dos índices ou percentuais 

divulgados por esta. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: o preço mensal será mantido fixo durante o período da contratação, ressalvada a 

previsão contida no art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/93, relativamente à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 

do contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: a possibilidade de repactuação ou de reajuste do contrato deverá observar, contudo, o 

interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da data de apresentação da proposta ou, no caso de ocorrência reincidente, da 

data da última repactuação, salvo expressa disposição legal em sentido diferente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: caberá à CONTRATADA efetuar os cálculos referentes à repactuação desejada e, 

por meio de ofício à CONTRATANTE, acompanhado de nova planilha de preços, solicitar a adequação de preço reputada 

necessária.  

PARÁGRAFO QUARTO: Na hipótese de majoração de preços decorrente de reajuste, a CONTRATANTE se 

obrigará ao pagamento dos novos valores a partir da data de sua vigência, respeitado o interregno de 1 (um) ano, 

independente da celebração de termo aditivo ou de novo contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO: Ocorrendo o reajuste autorizado de preços, deverá a CONTRATADA encaminhar à 

CONTRATANTE o novo Plano de Serviços (Básico ou Alternativo) em que se baseou sua proposta, para que a 

CONTRATANTE proceda a correta fiscalização do contrato, levando em conta o(s) desconto(s) ofertado(s). 

PARÁGRAFO SEXTO: Caso seja determinada a redução dos preços pela ANATEL, ficará a CONTRATADA, de 

igual modo, obrigada a repassá-la à CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUINTA - VALOR DO CONTRATO 

5.1 - O valor total deste Contrato é de R$ ................... (...........................).incluídas as despesas com impostos e 

demais encargos incidentes sobre o objeto deste contrato.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Os preços são irreajustáveis, não incidindo sobre eles quaisquer reajustes no período de 

12 (doze) meses da data de apresentação da proposta comercial. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

6.1 - O pagamento mensal da despesa será realizado pela CONTRATANTE por meio de quitação bancária (por 

meio eletrônico) ou crédito em conta corrente bancária declarada pela CONTRATADA, que deverá apresentar, mensalmente, 

Nota-Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações para liquidação e pagamento da despesa, com antecedência mínima de 

05 (cinco) dias, antes do dia de vencimento mensal pactuado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:A contratante poderá efetuar contestação dos débitos constantes da Nota Fiscal-

Fatura de Serviços de Telecomunicações. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Contestado o débito objeto da Nota Fiscal-Fatura de Serviços de Telecomunicações, 

será emitida nova nota fiscal do débito remanescente, se houver, para pagamento na data nesta aprazada. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Constatado ser devido o débito contestado, será o valor incluído na nota fiscal-fatura 

do próximo mês, acrescido de multa e juros pertinentes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

O presente contrato terá o prazo de vigência até 31 de dezembro de 2012, contados a partir da assinatura deste 

termo, podendo ser prorrogado nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1 - A despesa com a execução deste contrato correrá, à conta da Dotação Orçamentária 

_____________________neste exercício financeiro, e nos exercícios subseqüentes à conta da dotação correspondente. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1 – Compete à CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento à empresa contratada, de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas no contrato. 

b) Assegurar-se da boa prestação e do bom desempenho dos serviços, através de acompanhamento feito por 

servidor devidamente nomeado para a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas e comunicando à empresa contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu 

critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma. 

c) Proporcionar à empresa contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar 

normalmente os serviços contratados, prestando as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

contratada. 

d) Permitir o livre acesso dos empregados da contratada às instalações da contratante, sempre que se 

fizer necessário, exclusivamente para prestação dos serviços. 

e) Exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou preposto que não mereça 

confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a fiscalização, que adote postura inconveniente ou 

incompatível com o exercício da função que foram atribuídas. 

f) Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado 

pelas demais prestadoras de serviços, objeto da contratação, de forma a garantir que aqueles continuam a ser os mais 

vantajosos para a Administração. 

g) Controlar as ligações realizadas e documentar as ocorrências havidas. 

h) Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação dos preços vigentes na data da emissão das 

contas telefônicas. 

i) Emitir pareceres sobre os atos relativos à execução do contrato, em especial, quanto ao 

acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de condições estabelecidas nas especificações e à 

aplicação de sanções. 

j) Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com este contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Compete à CONTRATADA: 

a) Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo, nos termos do Inciso XIII do art. 55 da Lei Federal 

8.666/93. 

b) Iniciar a prestação dos serviços em até 30 (trinta) dias, após a assinatura deste contrato. 

c) Fornecer os aparelhos móveis, na forma de comodato, que permitirão acesso ao serviço contratado, 

conforme Termo de Referência Anexo I. 

d) Na hipótese de roubo ou furto de qualquer aparelho utilizado pela CONTRATANTE, a responsabilidade 

será da mesma. 

e) Na hipótese de perda do aparelho ou de danos causados pelo uso indevido, comprovado por laudo do 

fabricante ou da Assistência Técnica autorizada da rede credenciada, a CONTRATANTE se responsabilizará: 

 Pelo reembolso do valor de mercado do aparelho em comodato ou similar, ou pelo custo de reparo (o 

menor dentre os dois valores) na data da ocorrência, mediante crédito em conta indicada pela CONTRATADA. 

 O valor de mercado do aparelho será o menor preço encontrado em pesquisa de preços realizada pela 

CONTRATANTE em pelo menos três lojas autorizadas e/ou credenciadas pelo fabricante do aparelho, inclusive 

considerando quaisquer descontos promocionais acessíveis aos demais consumidores. 

 A CONTRATADA deverá providenciar a reposição do aparelho em até 10 (dez) dias úteis, contados da 

data da comunicação da ocorrência de perda, ou da emissão de laudo do fabricante ou da Assistência Técnica autorizada da 

rede credenciada. 

f) A partir da comunicação pela CONTRATANTE de roubo, furto ou perda do aparelho, a CONTRATADA 

se responsabilizará pelo imediato bloqueio da linha, não cabendo à CONTRATANTE o pagamento de quaisquer serviços 

contratados que porventura venham a ser utilizado indevidamente. 

g) A CONTRATADA substituirá os aparelhos, ao preço de mercado da operadora, sempre que ocorrerem 

evoluções tecnológicas que exijam sua substituição a cada 12 (doze) meses, sem alteração do número da linha e sem redução 

das características mínimas elencadas no item 10.1 c). 
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h) Os aparelhos que apresentarem defeitos não decorrentes do mau uso serão encaminhados à 

CONTRATADA para manutenção. 

i) Os aparelhos em manutenção devem ser consertados em até 30 (trinta) dias a contar do seu recolhimento, 

período no qual a contratada deve disponibilizar e habilitar, imediatamente, com o mesmo número, outro aparelho, como 

substituto, de forma a não gerar interrupção do serviço. 

1. Caso o prazo de manutenção não seja cumprido, a substituição dos aparelhos torna-se definitiva. 

2. Se comprovado, por ambas as partes, que o defeito não foi ocasionado por mau uso, o reparo ou 

substituição do aparelho não pode representar nenhum ônus para a CONTRATANTE.  

j) Não haverá limite de substituição de aparelhos com defeitos não decorrentes do mau uso que não forem 

consertados dentro do prazo. 

k) Em qualquer caso de substituição de aparelhos que não se enquadre no especificado nos itens anteriores, o 

custo será arcado pela CONTRATANTE. 

l) Disponibilizar consultor e fornecer número telefônico para receber solicitações, dúvidas e reclamações 

sobre o funcionamento do serviço contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas e 7 (sete) dias por semana, sem 

qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE. 

m) Fornecer todos os acessórios necessários ao pleno funcionamento dos aparelhos móveis, incluindo 

carregador de bateria, manual de operação em português, bateria original do fabricante e vibratória, caso o aparelho não 

possua mecanismo vibratório interno. 

n) Caso ocorra a renovação do Contrato, a CONTRATADA deverá substituir os aparelhos com mais de 12 

(doze) meses de uso pela CONTRATANTE, às suas expensas, por modelos atualizados e sem redução das características 

mínimas elencadas no item 10.1 c), a critério da CONTRATANTE, exceto aqueles que porventura tenham sidos 

substituídos por motivos de evoluções tecnológicas, no prazo inferior aos 12 (doze) meses que antecederam a renovação do 

Contrato. 

o) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE em até 48 

(quarenta e oito) horas, por meio de um consultor designado para acompanhamento do contrato. 

p) Aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, nos termos do § 1º, do art. 65, da Lei Federal n º 

8.666/93. 

q) Reconhecer o(s) colaborador (es) que for(em) indicado(s) pelos CONTRATANTES e pela contratada para 

atender(em) solicitações relativas a esta contratação, tais como habilitação, desabilitação, manutenção, dúvidas e 

esclarecimentos. 

r) Levar, imediatamente, ao conhecimento da CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou anormal que 

ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis. 

s) Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas por meio do serviço desta contratação, salvo 

nas hipóteses previstas em lei. 

t) Prestar o serviço, objeto desta contratação, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, 

durante todo o período de vigência do contrato, salvaguardados os casos de interrupções programadas e devidamente 

autorizados pela Anatel. 

u) Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa do objeto contratado, não podendo, sob qualquer 

hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço. 

v) Garantir a realização de chamadas para o Serviço Telefônico Fixo– STFC,Serviço Móvel Pessoal – SMP. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização e acompanhamento da execução do presente contrato será feito pelo setor de Fiscalização 

de Serviços.  

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

O descumprimento total ou parcialmente deste termo de contrato, ensejará aplicação das sanções previstas no art. 

87 da Lei Federal n.º 8.666, de 1993, obedecidos os critérios abaixo, nos termos do Decreto 43.701, de 2003: 

a) Advertência – para comunicação formal, ao fornecedor, sobre o descumprimento de contratos e outras 

obrigações assumidas e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção. 

b) Multa – observados os seguintes limites máximos:  

1. 0,3% (três décimos por cento) pro rata die, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não 

realizado. 

2. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em 

efetuar o reforço de garantia, se for o caso. 

3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o 

conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos.  

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não superior 

a 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

e) O valor das multas aplicadas, nos temos do item 11.1, deverá ser recolhido à CONTRATANTE no prazo 

de 2 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por 

ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente se julgar conveniente. 
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f) As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de 

controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.  

g) A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de direitos.  

h) As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a 

gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do 

ato, exceto para os casos de aplicação da declaração de inidoneidade, quando o prazo para apresentação de defesa será de 10 

(dez) dias. 

i) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou 

caso fortuito,  

j) Iniciado o processo de multa, caso o fornecedor não tenha nenhum crédito para pagamento em seu favor 

para o devido desconto, não será efetivado nenhum pagamento até que a Contratada comprove a quitação da penalidade 

aplicada. 

k) A CONTRATANTE é competente para aplicar, nos termos da Lei Federal 8.666/93, as penalidades de 

suspensão temporária e declaração de inidoneidade. 

l) As multas estipuladas no item 11.1 desta cláusula serão aplicadas nas demais hipóteses de inexecução 

total ou parcial das obrigações assumidas. 

m) A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso 

na entrega do material for devidamente justificado pela firma e aceito pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este 

improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA- TERCEIRA – RESCISÃO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos 

previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei federal n.º 8.666/93, e amigavelmente nos termos do art. 79, inciso II, 

combinado com o art. 78 da mesma Lei. 

PARÁGRAFO SEGUNDO- Na hipótese da rescisão prevista no art. 77 da Lei federal 8.666/93, ser procedida por 

culpa da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE autorizada a aplicar as penalidades previstas na Cláusula Décima 

Segunda deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA- QUARTA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 

A prestação dos serviços ora contratados obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como às  disposições da 

Lei n.º 8.666/93, à legislação complementar, às cláusulas deste Contrato, aos documentos adiante enumerados, que, 

independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariam: 

a) Edital do Pregão nº. 05/2012 

b) Termo de Referência – ANEXO I 

c) Proposta da CONTRATADA, com os documentos que a integram. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA -QUINTA – PUBLICAÇÃO 

Será publicado no Diário Oficial da União, o resumo deste contrato, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - SEXTA – FORO 

16.1 - Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Porto Alegre para dirimir quaisquer questões oriundas da execução 

deste Contrato. 

E por estarem de acordo, Contratante e Contratada assinam o presente instrumento, juntamente com as 

testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito. 

 

Porto Alegre,         de                      de 2017. 

 

 

_______________________ 

 

 

 

_______________________ 

Pela Contratada 

 

 

 

Testemunhas: 

 

_____________________ 

Nome 

CPF 

 

 

_______________________ 

Nome 

CPF 
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ANEXO V – Modelo de Proposta ao Pregão 05/2017 – Serviços de Transporte 

 

A 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul – CREMERS 

A/C DEP. DE LICITAÇÕES 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 

Razão Social:  

Endereço:  

Cidade:                                                           Estado:  

CNPJ:  

      E-mail: 

     Fone/Fax: 

Banco: Agência:                                     C.C.  

 

 

 

  

Tipos de Serviço Preço Unitário 

Proposto (R$) (a) 

Consumo estimado 

mensal total por linha(b) 

Preço Total Mensal (R$) 

(a x b x c) 

VC-1 – móvel/fixo  3.000 min.  

VC-1 – móvel/móvel (outras 

operadoras) 

 1.500 min  

VC-1 - móvel/móvel (mesma 

operadora) 

 2.500 min  

VC-1-R – móvel/fixo (roaming)  200 min  

VC-R – móvel/móvel (roaming  500 min  

SMS  1000  

Pacote de dados  8 Gb  

Preço Total Proposto - A (HORÁRIO NORMAL) = (R$) ______________________ 

 

 

OBSERVAÇÕES: Declarar expressamente que: 

1) Que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, 

tributos incidentes, taxa de administração, lucro, aparelhos telefônicos em comodato e eventuais trocas, e outros 

custos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, em especial para a prestação de 

serviços previstos no Objeto e Anexo I – Termo de Referência. Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou 

indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços serem fornecidos sem ônus 

adicionais. 

 

PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA: 

 

 

 

 

 

Porto Alegre, xx de maio de 2017. 

 

 

-------------------------------------------------- 

Assinatura e Carimbo 

 


