
Serviço Público Federal
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF/SC

Trav. Olindina Alves Pereira, 35 - Caixa Postal 472 - 88020-095 Fone/Fax (48) 3222-4702 - Florianópolis - SC.

CNPJ Nº 83.900.969/000146  - url: HTTP://www.crfsc.org.br – E-mail: crfsc@crfsc.org.br

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL CRF Nº 010/2012

Torno público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta,  

nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, e, subsidiariamente, pela Lei nº. 8.666/93,  

de 21/06/93, e suas alterações, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no  

presente Edital e seu(s) anexo(s), a licitação na modalidade “PREGÃO”, tipo  "MENOR PREÇO  

GLOBAL",  para a  contratação de  Serviço Móvel Pessoal (Telefonia Celular Móvel) e Serviço  

Internet  Móvel  para  o  CRF-SC,  com  fornecimento  de  aparelhos  em  regime  de  comodato,  

conforme condições,  quantidades  e  exigências  estabelecidas  neste  Edital  e  seus  Anexos,  em  

especial o Termo de Referência.

As  empresas  que  desejarem  participar  do  referido  “PREGÃO”  poderão 

receber informações, Edital e outros elementos, através do sítio do CRF/SC www.crfsc.org.br e  

do e-mail crfsc.compras@gmail.com

Florianópolis, 11 de abril de 2012.

Hortência Salett Muller Tierling
Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina
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Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL.

1. OBJETO

1.1  Constitui  objeto  do  presente  Edital  a  contratação  de  Serviço  Móvel  Pessoal  
(Telefonia  Celular  Móvel)  e  Serviço  Internet  Móvel  para  o  CRF-SC,  com fornecimento  de  
aparelhos em regime de comodato, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  
neste Edital e seus Anexos, em especial o Termo de Referência.

1.2. PRAZO DE VIGÊNCIA:

1.2.1. Os serviços objeto do presente edital serão realizados pelo período de 12 (doze) meses,  
prorrogáveis por igual período conforme dispõe o art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas  
alterações.

1.2.2. O prazo para a entrega das estações e início das operações dos serviços é de 30 (dias)  
dias corridos após a assinatura do contrato.

2. DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL E DA 
DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO

     Data: 02/05/2012.
Hora: 14h30min.
Local:  SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE SANTA CATARINA– CRF-SC,  TRAV.  
OLINDINA ALVES PEREIRA, 35 – CENTRO – FLORIANÓPOLIS - SC.

2.1. Após o credenciamento de todos os licitantes, será aberta a sessão, ocasião em que  
os proponentes deverão entregar a  declaração de que cumprem plenamente os requisitos de  
habilitação (Anexo II) e  02 (dois) envelopes fechados, contendo, respectivamente, a Proposta  
Comercial e a Documentação da Habilitação da empresa.

2.1.1. Os elementos referentes à Proposta Comercial deverão estar contidos em  
um envelope fechado, com os dizeres:

LICITANTE, ENDEREÇO E TELEFONE
CRF-SC 
“PREGÃO” CRF Nº 010/2012
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL

2.1.2. Os documentos referentes à habilitação deverão estar contidos em um 
envelope fechado, com os dizeres:
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LICITANTE, ENDEREÇO E TELEFONE
CRF-SC 
“PREGÃO” CRF Nº 010/2012
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO

3. PROPOSTA COMERCIAL

3.1.  O  envelope  nº  01  -  PROPOSTA  COMERCIAL,  deverá  conter  proposta  que  
preencha, obrigatoriamente, os requisitos abaixo, sob pena da proponente ser desclassificada:

a) ser redigida em língua portuguesa, em papel timbrado do licitante, com clareza,  
sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas. Não serão aceitas propostas  
manuscritas;

b)  ser entregue,  impreterivelmente,  no local  acima designado até  o dia e  hora  
determinados neste Edital;

c) ser assinada e datada, assim como rubricada em todas as folhas assinada pelo  
responsável legal da empresa;

d)  conter  descrição clara dos produtos e serviços a serem fornecidos, indicar a  
marca e modelo dos produtos ofertados e indicar o prazo de garantia de cada 
produto, conforme indicado no Anexo I deste edital. Nos casos onde a garantia  
foi omitida, deve-se considerar a garantia prevista pelo fabricante;

e) indicar, clara e separadamente, os preços  unitário e total do objeto ofertado,  
devendo  estar  incluídos,  obrigatoriamente,  todos  os  encargos  fiscais  ou  de  
qualquer natureza,  assim como despesas de transporte,  não se admitindo,  à  
qualquer título, acréscimos sobre o valor proposto;

f) as propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo  
admitidas propostas que ofertem apenas uma cotação para cada item no objeto  
desta licitação;

g)  indicar o  prazo de entrega, o qual não poderá ser superior a 30 (trinta) dias  
corridos, a contar da data da assinatura do instrumento contratual (Anexo V).

h) Informações complementares:

- Banco/Agência/Conta Corrente;
- Endereço, telefone, fac-símile, e-mail;
- Responsável pelo preenchimento da proposta;
− Cargo na empresa e números da identidade e CPF.
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3.2.  O  prazo  de  validade  da  proposta  deverá  ser  de  60  (sessenta)  dias,  conforme  
disciplina o Art. 6º da Lei Federal nº 10.520/02.

3.2.1. A proposta que omitir o prazo de validade será considerada como válida  
pelo período de 60 dias.

3.3.  Uma vez  abertas  as  propostas,  não  serão  admitidos  retificações  de  preços  ou  
alterações nas condições estabelecidas. 

4. HABILITAÇÃO

4.1. O envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO, deverá conter,  
sob pena de inabilitação:

a) prova  de  regularidade de  situação perante  o  FGTS,  fornecido pela  Caixa  
Econômica Federal;

b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social, fornecida pelo INSS;

c) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa  
da União, conforme Portaria Conjunta PGFN/SRF/Nº 3, de 22/11/2005;

d) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;

e) documento  de  constituição  da  empresa (declaração  de  firma  individual,  
contrato social, ou equivalente) e suas alterações;

f) prova  de  regularidade  para  com  as  Fazendas  Estadual  e  Municipal,  
contemplando todos os tributos de competência das duas esferas de governo,  
da sede do licitante;

g)  declaração, em papel timbrado do licitante,  firmada por pessoa legalmente  
habilitada, bem como o número da identidade e do CPF, de que o licitante  
está  cumprindo  com  a  exigência  contida  no  inciso  V  do  art.  27  da  Lei  
Federal nº 8.666/93, no que diz respeito ao trabalho noturno, perigoso ou  
insalubre para menores de dezoito anos, e ainda, ao trabalho de menor entre  
quatorze e dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, conforme modelo  
constante no Anexo IV.

h) 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.
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4.2. O licitante fica dispensado de apresentar a documentação de que tratam as alíneas  
“a”, “b”, “c”, “d”, “f” do item 4.1, caso as substitua por  documento hábil a comprovar o  
registro  cadastral  em  outro  Órgão  ou  entidade  pública  (certidão,  declaração  ou  outro  
regularmente expedido pelo órgão), nos termos dos artigos 32, §3º e 34 a 37 da Lei 8.666/93.

4.3.  A  comprovação  de  regularidade  fiscal  (documentos  “a”,  “b”,  “c”,  “f”)  das  
microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e  
não como condição para participação na licitação.

4.3.1.  Na  fase  de  habilitação,  deverá  ser  apresentada  e  conferida  toda  a  
documentação  e,  havendo  alguma  restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal,  será  
assegurado o prazo de dois dias úteis às microempresas e empresas de pequeno porte, cujo  
termo inicial  corresponderá ao momento  em que o  proponente  for  declarado  vencedor  do  
certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou  
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de  
certidão negativa.

4.4. Os documentos referidos no item 4.1. poderão ser apresentados no original  
ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da  
administração.

4.5. Validade dos documentos
4.5.1. É imprescindível que os documentos estejam dentro da validade;
4.5.2. Os documentos que omitirem a validade serão considerados como válidos  

pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua emissão, em conformidade  
com os emitidos pela Fazenda Federal, pelo princípio da analogia, ressalvados os documentos  
com prazos indeterminados previstos na Lei n. 8.666/1993 e legislação pertinente.

4.5.3. As proponentes deverão estar cientes da legislação que rege os prazos de  
validade das certidões emitidas pelos respectivos órgãos estaduais/municipais.

5. DA SESSÃO DO PREGÃO

5.1.  A sessão do Pregão será pública,  dirigida pelo Pregoeiro,  assessorada por sua  
“equipe de apoio”, e realizar-se-á no local e horário já determinados neste Edital e seguirá as  
seguintes etapas:

a)identificação  dos  representantes  legais  das  licitantes,  mediante  apresentação  de  
procuração ou contrato social, mais carteira de identidade ou equivalente;
b)credenciamento dos representantes legais dos licitantes;
c)abertura da sessão;
d)recebimento de declaração de que o licitante  cumpre plenamente  os requisitos  de  
habilitação (Anexo II);
e)recebimento de declaração de Microempresa e empresa de pequeno porte (Anexo III);
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f)recebimento dos envelopes dos licitantes;
g)abertura dos envelopes das propostas comerciais;
h)rubrica, análise e classificação das propostas comerciais;
i)declaração dos licitantes classificados;
j)etapa de lances verbais e negociação;
k)análise da documentação do licitante que  apresentou melhor preço conforme tabela  
do anexo I;
l)declaração do licitante vencedor;
m)interposição de recursos ou, na falta deles, adjudicação à vencedora;
n)elaboração de ata circunstanciada; e
o)encerramento.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. Às empresas que participarem da presente licitação, será permitido apenas 01 (um)  
representante legal, que será o único admitido a intervir em nome dela, mediante apresentação  
de  documento  que  comprove  possuir  poderes  para  formulação  de  lances  verbais  e  para  a  
prática de todos os demais atos inerentes ao pregão, bem como, de documento que comprove  
que o outorgante possui poderes para delegar tais poderes  (declaração de firma individual,  
contrato social, ou equivalente).

6.2. Por credencial entendem-se:

a)  habilitação  do  representante,  mediante  instrumento  público  de  procuração,  
preferencialmente, ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para  
formular  ofertas  de  lances  de  preços  e  praticar  todos  os  demais  atos  pertinentes  ao  
certame,  em  nome  do  proponente,  acompanhada  de  cópia  do  ato  de  investidura  do  
outorgante, no qual se verifique ter poderes para a outorga;

b) caso seja sócio ou titular  da empresa,  apresentar documentos  que comprovem sua  
capacidade  de  representar  a  mesma,  com poderes  para  formular  ofertas  e  lances  de  
preços  e  praticar  todos  os  demais  atos  pertinentes  ao  certame  (Contrato  Social  ou  
Estatuto).

6.3.  As credenciais serão apresentadas em original,  por qualquer processo de cópia  
autenticada por Tabelião de Notas ou por servidor da administração, ou por publicações em  
órgãos da Imprensa Oficial, e serão recebidos condicionalmente pelo Pregoeiro que, se julgar  
necessário, verificará a sua autenticidade e veracidade.

6.4. A não apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência do  
representante, não importará na desclassificação da proposta no presente certame, contudo, ele  
não poderá apresentar lances verbais, e nem fazer qualquer manifestação em nome da licitante  
na sessão do Pregão.
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6.5. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas  
condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela  
Lei  Complementar  nº  123,  de 14 de dezembro de 2006, em especial  quanto ao seu art.  3º,  
através  de  declaração,  sob  as  penas  da  lei,  de  que  cumprem  os  requisitos  legais  para  a  
qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do  
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar. (O Anexo III  
poderá ser utilizado como modelo).

7. DOS PROCEDIMENTOS

7.1.  No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes das  
licitantes  e  demais  pessoas  que  queiram  assistir  ao  ato,  o  Pregoeiro  receberá  dos  
representantes  credenciados  a  declaração  de  que  cumprem  plenamente  os  requisitos  de  
habilitação (Anexo II)  e a declaração de Microempresa ou empresa de pequeno porte (Anexo  
III) se for o caso - ambas fora dos envelopes - e, em envelopes distintos, devidamente fechados e  
rubricados nos fechos, as propostas comerciais e a documentação exigida para habilitação das  
licitantes, registrando em ata a presença dos participantes.

7.1.1.  Caso  qualquer  proponente  deixe  de  apresentar  a  declaração  de  
cumprimento dos requisitos de habilitação, poderá assiná-la na sessão.

7.1.2. Quando os envelopes forem enviados pelo correio ou outro meio que não  
seja o seu representante legal,  deverão os mesmos estar de posse do Pregoeiro no horário  
estabelecido neste Edital para abertura da licitação, sob pena de não participar da licitação.

7.2.  Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos  
proponentes, dando-se início aos trabalhos do pregão.

7.3. Primeiramente, serão abertos os envelopes contendo as propostas comerciais, sendo  
rubricados os documentos e verificada sua conformidade com o Edital.

7.4. Após apresentação da proposta comercial, não caberá desistência, salvo por motivo  
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

7.5. Ato contínuo, o Pregoeiro classificará o autor da proposta de Menor Preço Global,  
e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por  
cento, relativamente à de menor preço, em ordem crescente.

7.6.  Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas  
condições  definidas  no  item  anterior,  o  pregoeiro  classificará  as  menores  propostas  
subsequentes, até o máximo de três, para que seus credenciados participem dos lances verbais,  
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;
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7.7.  Em seguida,  será dado início  à etapa de  apresentação de lances  verbais  pelos  
proponentes,  que  deverão  ser  formulados  de  forma  sucessiva,  em  valores  distintos  e  
decrescentes,  na qual o pregoeiro solicita  a apresentação dos lances,  a partir  do autor da  
proposta classificada de maior preço, e os demais em ordem decrescente de valor e sempre com  
valor inferior ao do último lance ofertado.

7.8. Ao formularem seus lances, os licitantes deverão oferecê-los no MENOR VALOR 
GLOBAL, permitindo duas casas decimais após a vírgula;

7.9.  A  desistência  em  apresentar  lance  verbal,  quando  convocado  pelo  Pregoeiro,  
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço  
apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das propostas.

7.10. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o pregoeiro examinará a  
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivadamente a respeito.

7.11. Após a fase de lances e da negociação, se a proposta melhor classificada não tiver  
sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada  
por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à  
melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:

7.11.1.  A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá, no  
prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior àquela  
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o obje-
to deste Pregão;

7.11.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na  
forma do subitem anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura  
se enquadrem na hipótese desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do  
mesmo direito;

7.11.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e  
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condição, será  
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar me-
lhor oferta;

7.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a  
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas  
condições habilitatórias, com base nas exigências do Edital.

7.13. Constatado o atendimento das exigências de habilitação, o licitante será declarado  
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

7.14.  Se  a  oferta  não  for  aceitável  ou  se  o  licitante  desatender  às  exigências  
habilitatórias, o pregoeiro examinará a documentação de habilitação do licitante com a oferta  
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subsequente,  na  ordem  de  classificação,  e  assim  sucessivamente,  até  a  apuração  de  uma  
documentação  de  habilitação  que  atenda  ao  Edital,  sendo  o  respectivo  licitante  declarado  
vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

7.14.1  Nas  situações  previstas  no  item  7.14,  caso  o  licitante  que  apresente  
restrição na comprovação da regularidade fiscal constituir-se de Microempresa ou Empresa de  
Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá  
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual  
período,  a critério da Administração Pública,  conforme preconiza o §1º do Art.  43 da Lei  
Complementar 123/06. 

7.15.  Nas  situações  previstas  nos  itens  7.10  e  7.13,  o  Pregoeiro  poderá  negociar  
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

7.16. Declarado  o  vencedor,  qualquer  licitante  poderá  manifestar  imediata  e  
motivadamente a intenção de recorrer, a qual deverá ser formulada no final da sessão, com  
registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias  
úteis para apresentação de razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados  
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do  
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

7.17.  O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis  
de aproveitamento.

7.18. Decididos os recursos, a autoridade competente adjudicará o objeto da licitação  
ao licitante vencedor e homologará o procedimento.

7.19.  Quando  o  proponente  vencedor  não  apresentar  situação  regular  no  ato  da 
assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e  
assim sucessivamente, observado o disposto nos itens 7.10 e 7.11., sem prejuízo da aplicação  
das  sanções  cabíveis,  determinadas  pela  Legislação  vigente  (Leis  10.520/2002  e  
subsidiariamente a 8.666/1993).

7.20.  A Administração convocará regularmente o interessado, que terá o prazo de 05  
dias  corridos  para  assinar  o  contrato  objeto  do  certame,  sob  pena  de  decair  o  direito  à  
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta Lei.

7.21.  Se o licitante vencedor  recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, será  
aplicada a regra estabelecida no item anterior.

7.22.  Ao final da licitação será lavrada ata circunstanciada do ato, a qual conterá as  
principais ocorrências, inclusive eventuais manifestações dos licitantes, devendo ser assinada  
pelos membros da Equipe de Apoio, pelo Pregoeiro e pelos representantes dos licitantes com  
poderes para tal, após lida e aprovada por todos.
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7.23. Considerar-se-á  anexo  da  ata  referida  no  item  anterior,  a  Planilha  de  
Classificação resultante do Pregão, devendo ser assinada pelos membros da Equipe de Apoio,  
pelo Pregoeiro e pelos representantes dos licitantes com poderes para tal, após lida e aprovada  
por todos.

7.24. Os envelopes nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, ainda fechados, dos  
licitantes  porventura  não classificados,  ficarão à  disposição dos  mesmos  pelo  prazo de  30  
(trinta) dias, a contar da homologação do presente processo, sendo destruídos após o decurso  
deste prazo.

 
8. JULGAMENTO

8.1. Serão  desclassificadas as  propostas  que  contiverem  opções  alternativas,  que  
divergirem dos termos deste Edital, que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar  
dúvidas ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente.

8.2. Serão desconsideradas,  para  efeito  de  julgamento,  vantagens  não pedidas  neste  
Edital.

8.3. A  adjudicação será feita  à empresa que apresentar  a proposta com o  MENOR 
PREÇO GLOBAL, sendo considerada a vencedora do certame.

8.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-á o que dispõe o § 2º  
art. 45 da Lei Federal nº 8.666/93.

8.5. Em caso de divergência entre valores numerais e valores por extenso, prevalecerão  
estes últimos; entre unitários e totais, os primeiros.

8.6. A  empresa  considerada  vencedora  do  certame,  após  sua  adjudicação,  deverá  
apresentar a proposta comercial com os valores atualizados após a sessão.

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

9.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato  
convocatório  do  presente  Pregão  até  05  (cinco)  dias  úteis  antes  da  data  marcada  para  o  
pregão, conforme § 1º do art. 41 da Lei nº 8.666/93.

9.2. Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data  
para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente,  a alteração não afetar a  
formulação das propostas.

10. RECURSOS

10.1. Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente  
a intenção de interpor recurso, com registro em ata da síntese das suas razões, no que lhe será  
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concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as  
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias,  
que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

10.1.1. As  razões  e/ou  recursos  serão interpostos  por  escrito,  no  Setor  de  
Protocolo, situado na Travessa Olindina Alves Pereira nº 35, e dirigidos, por intermédio do  
Pregoeiro, ao Presidente do CRF/SC, registrando-se a data e a hora de sua entrega, mediante  
protocolo, até às 18 horas do último dia do prazo do item anterior.

10.2.  A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência  
do  direito  de  recurso,  ficando  o  (a)  Pregoeiro  (a)  autorizado  (a)  a  adjudicar  o  objeto  ao  
licitante declarado vencedor. 

10.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de  
aproveitamento.

10.4.  Decididos  os  recursos  e  constatada a regularidade dos  atos  procedimentais,  a  
Autoridade  Competente  adjudicará  a  licitação  ao(s)  vencedor(es)  e  homologará  o  
procedimento.

10.5. Não serão reconhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais,  
bem como os que forem enviados por fax ou e-mail.

11. ENTREGA DO OBJETO

11.1. O licitante vencedor entregará o material adquirido por meio desta licitação na  
Sede deste CRF-SC, localizado na Travessa Olindina Alves Pereira, 35 - Centro, nesta Capital,  
no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da assinatura do devido contrato.

11.2.  O  Departamento  de  Informática do  CRF/SC  realizará  minucioso  exame  dos  
materiais  entregues a fim de dirimir quaisquer dúvidas,  à vista das características exigidas  
neste Instrumento, tais como: qualidade, quantidade e especificações dos mesmos. As condições  
para entrega do objeto licitado, de que trata o art. 40 da L.F. nº 8.666/93, atenderão o disposto  
no art. 73 da L.F. Nº 8.666/93.

11.3. Somente serão aceitos e recebidos os materiais declarados em perfeitas condições  
pelo Departamento de Informática do CRF/SC.

11.4.  Caso  algum  produto  não  corresponda  ao  exigido,  a  adjudicatária  deverá  
providenciar,  no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de entrega do  
objeto, a sua substituição, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência  
das sanções previstas neste Edital.

11.5. Satisfeitas todas as condições de verificação dos objetos, será aposto carimbo na  
primeira via da Nota Fiscal, dando como recebido o objeto.
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11.6.  Os  prazos  estabelecidos  no  Parágrafo  Primeiro  desta  Cláusula  poderão  ser  
prorrogados nos termos do art. 57, parágrafos 1o e 2o da Lei no 8.666/93.

11.7. Todo o Plano de Numeração deverá ser disponibilizado com o mesmo número hoje  
em uso nos equipamentos utilizados pela CONTRATANTE, independentemente da operadora  
contratada,  ou  seja,  será  exercida  a  facilidade  denominada  “portabilidade”.  Caberá  à  
CONTRATANTE indicar os números a serem transferidos pelo processo de portabilidade, bem  
como indicar quando tal providência não se faça necessária ou seja inaplicável. 

12. DA DOTAÇÃO E DO PAGAMENTO

12.1.O pagamento será feito mensalmente no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis do mês  
subsequente aos serviços prestados, após a entrega da respectiva nota fiscal  ao CRF-SC,  na 
Travessa Olindina Alves Pereira, nº 35, nesta Capital, devendo a despesa  correr à conta do 
ELEMENTO 3.1.32.05.5.2.2.1.1.01.04.02.004.005 - Serviços de Comunicação em geral.

12.1.1. A nota fiscal deverá ser preenchida corretamente, com todos os dados do  
CRF-SC e deverá constar os códigos dos serviços, a alíquota de ISS e demais impostos que  
serão deduzidos do valor a pagar. Se a empresa for optante do SUPER SIMPLES/ SIMPLES  
NACIONAL,  a  nota  deverá  acompanhar  declaração  da  empresa  conforme  LEI  
COMPLEMENTAR FEDERAL nº 123/06.

12.1.2. O não atendimento  às  condições  parágrafo  acima,  acarretará  a  não-
liquidação do empenho até que se apresente a  nota fiscal conforme legislação vigente (Lei  
n°8.212/91, Lei n°10.833/2003, Lei n°9.317/96, Lei n°8.213/91 e IN n°118/2005, IN n° 3/2005  
da  Previdência  Social,  IN  n°480/2004  da  SRF,  LC n°116/2006  e  LC n°126/2003,  Decreto  
n°3.048/99).

12.1.3.  A  empresa  poderá  optar  pela  apresentação  de  boletos  bancários  
juntamente com a apresentação das notas fiscais,  entretanto,  nos boletos bancários deverão  
constar  as  retenções  e  ou  deduções  que  a  lei  vigente  determina,  não  sendo  possível  sua  
liquidação sem esta observação.

12.1.4.  A empresa poderá optar pelo pagamento através de depósito bancário,  
para tanto, deverá apresentar na nota fiscal os dados bancários para depósito. A nota fiscal e a  
conta bancária deverão, obrigatoriamente, estar em nome da Adjudicada.

12.2. Em havendo atraso  de  pagamentos  dos  créditos  resultantes  da  aquisição,  será  
acrescido ao valor da respectiva nota fiscal o equivalente a 0,1 % por dia útil de atraso, a título  
de compensação e penalização.

12.3. As despesas de frete e seguro são encargos exclusivos da adjudicatária.
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12.4. Caso a empresa possua nota fiscal eletrônica, deverá enviar o arquivo .xml para o  
endereço eletrônico  crfsc.compras@gmail.com,  ficando ainda obrigada a enviar os demais  
documentos exigidos pela legislação, como o DANFE, declaração do simples nacional, boletos,  
etc.

13.  DO  REAJUSTE,  DA  REPACTUAÇÃO  DE  PREÇOS  E  DO  REEQUILÍBRIO  
ECONÔMICO-FINANCEIRO

13.1. DO REAJUSTE

13.1.1. O valor  contratado será reajustado pela  variação dos  últimos  12  (doze)  
meses de vigência deste instrumento, pelo Índice Geral de Preços do Mercado, da Fundação  
Getúlio Vargas (IGPM/FGV).

13.1.2. Para a aplicação do reajuste deverá, sempre, ser respeitado o interregno  
mínimo de 12 (doze) meses, sendo vedado qualquer tipo de reajuste com periodicidade inferior  
a tal período.

13.2. DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS

13.2.1. Será  permitida  a  repactuação  do  contrato,  desde  que  seja  observado  o  
interregno mínimo de  12  (doze)  meses  contados  a  partir  da  data  de  vigência  do  contrato,  
devendo ser apresentada a demonstração analítica da variação dos componentes dos custos,  
devidamente justificada/comprovada, para análise e manifestação da CONTRATANTE.

13.3 DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

13.3.1. Poderá haver reequilíbrio econômico-financeiro do instrumento contratual  
na  hipótese  de  sobreviverem  fatos  imprevisíveis,  ou  previsíveis,  porém  de  consequências  
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força  
maior,  caso  fortuito  ou  fato  do  príncipe,  configurando  área  econômica  extraordinária  e  
extracontratual (art. 65, inc. II, alínea “d”).

13.3.1.1. Nesse  caso,  a  CONTRATADA  deverá  demonstrar  analiticamente  a  
variação  dos  componentes  dos  custos  do  Contrato,  devidamente  justificada,  onde  tal  
demonstração será analisada pelo CFN para verificação de sua viabilidade e/ou necessidade.

13.4. A CONTRATADA assegurará à CONTRATANTE o repasse dos descontos porven-
tura disponibilizados ao mercado, para clientes de perfil e porte similar ao da CONTRATANTE,  
sempre que forem mais vantajosos do que o plano de serviços constantes do contrato originado  
deste edital.

 
14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. A recusa injustificada a assinar o CONTRATO, dentro do prazo estipulado pela  
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Administração, caracterizar-se-á inexecução total do contrato,  sujeitando a adjudicatária às  
penalidades no art. 87, da Lei nº 8.666/93 e ainda ao pagamento de multa equivalente a 5%  
(cinco por cento) do valor total do CONTRATO. 

14.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a ser firmado entre as partes, o CRF-
SC poderá,  garantida  a  defesa  prévia,  caso  a  CONTRADA venha  a  incorrer  em uma das  
situações previstas no art. 78, incisos I a IX, da Lei nº 8.666/93 e segundo a gravidade da falta  
cometida, aplicar as seguintes penalidades: 

 a - advertência por escrito; 
 b - multa moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) ao dia de atraso, até o  

5º (quinto) dia após a data fixada para execução do serviço;  e 0,07% (sete  centésimos por  
cento) ao dia de atraso a partir do 6º (sexto) dia, calculada sobre o valor total do contrato; 

 c - multa compensatória equivalente ao valor integral do serviço não prestado,  
limitada a 15% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, pela rescisão determinada por  
ato unilateral do CRF-SC, nos casos previstos nos incisos I a XI do Art. 78 da Lei nº 8.666/93;  

 d  – suspensão  temporária  de  participar  de  licitação  e  contratar  com  a  
Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

 e  - declaração de  inidoneidade  para  licitar  ou contratar  com a  Administração  
Pública,  enquanto  perdurarem  os  motivos  que  determinaram  sua  punição  ou  até  que  seja  
promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no termo do  
artigo 87, da Lei 8.666/93. 

14.3. As multas estabelecidas nas alíneas ‘b’ e ‘c’ do item 11.2 são independentes entre  
si  e  serão  aplicadas  pela  autoridade  competente,  sendo  que  seu  recolhimento  deverá  ser  
efetuado no prazo máximo de 05 (cinco)  dias úteis  contados da intimação do CRF/SC,  não  
impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.

14.4. As  sanções  previstas  nas  alíneas  ‘a’,  ‘d’  e  ‘e’  do  subitem  11.2  poderão  ser  
aplicadas concomitantemente com as alíneas ‘b’ e ‘c’ facultada a defesa prévia do interessado  
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em que a Contratada tomar ciência. 

14.5. As sanções previstas nas alíneas ‘c’, ‘d’ e ‘e’ do subitem 11.2 poderão ser também  
aplicadas 

concomitantemente à licitante que: 

a - tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos fraude fiscal  
no recolhimento de quaisquer tributos; 

b - tenha praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação; 
c  - demonstre  não possuir  idoneidade  para  contratar  com a  Administração,  em  

virtude de atos ilícitos praticados. 

14.6. Em  quaisquer  dos  casos  previstos  nas  sanções  administrativas,  será  dado  ao  
licitante vencedor o direito ao contraditório e a ampla defesa. 
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14.7. Em qualquer hipótese de aplicação de multa, ou reparações que o CRF-SC venha a  
fazer jus, os créditos existentes serão convertidos em pagamento parcial ou total da obrigação. 

14.8. As  sanções  somente  poderão  ser  relevadas  em  razão  de  circunstâncias  
excepcionais  e  as  justificativas  somente  serão  aceitas  por  escrito,  fundamentadas  em fatos  
comprováveis a critério da autoridade competente e, desde que formuladas no prazo máximo de  
05 (cinco) dias úteis da data em que a CONTATRANTE tomar ciência. 

14.9. No caso de atraso na execução do objeto o CONTRATANTE poderá aplicar as  
sanções previstas no Contrato a ser firmado. 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a  
seu exclusivo critério, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a  
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria  
constar originariamente da proposta.

15.2.  A  não  assinatura  do  contrato  implicará  a  desistência,  podendo  o  CRF-SC,  
independente  de  realização  de  novo  Pregão,  adjudicar  o  objeto  desta  licitação  a  outros  
licitantes, obedecendo à ordem de classificação, respeitado o disposto nos incisos XVI e XXIII  
do art. 4° da Lei Federal n.º 10.520/02.

15.3.  O CRF-SC poderá revogar esta licitação por interesse público, devendo anulá-la  
por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (artigo 49 e §§, da  
Lei Federal nº 8.666/93).

15.4.  Aplicam-se, no que couber, as disposições contidas, em especial, nos artigos 77,  
78, 79, 80, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93.

15.5. Todas  as  comunicações  relativas  ao  presente  Edital  serão  consideradas  como  
regularmente feitas, se entregues ou enviadas por carta protocolada, email ou fax, na sede do  
CRF-SC e/ou do licitante.

15.6. Quaisquer  dúvidas  porventura  existentes  sobre  o  disposto  no  presente  Edital  
poderão ser dirimidas no Conselho Regional de Farmácia CRF-SC, na Trav. Olindina Alves  
Pereira, nº 35, Centro, em Florianópolis/SC, nos horários de expediente, ou pelos telefones (48)  
3222-4702  Ramal  37,  ou  pelo  fax  (48)  3222-4702  Ramal  24,  ou  pelo  e-mail:  
crfsc.compras@gmail.com

Florianópolis, 11 de abril de 2012.

Hortência Salett Muller Tierling
Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina
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ANEXO I – OBJETO

PREGÃO PRESENCIAL CRF Nº 010/2012.

1.0 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1 A contratação de pessoa jurídica para a execução dos serviços de Telefonia Móvel Pessoal  
para o CRF-SC, objeto  deste  Termo de Referência,  obedecerá integralmente  às  disposições  
contidas na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente à Lei n° 8.666, de 21 de  
junho  de  1993,  bem  como  nas  normas  estabelecidas  pela  Agência  Nacional  de  
Telecomunicações - ANATEL, e demais dispositivos, condições e exigências estabelecidas no  
Edital. 

2.0  DO OBJETO 

2.1  O presente  Termo de  Referência  tem por  objeto  o  conjunto  de  elementos  técnicos  que  
deverão nortear a execução dos procedimentos administrativos para contratação de empresa  
especializada na prestação dos serviços: 

2.2  Serviço  Móvel  Pessoal  –  Ligações  Locais  (VC1)  e  Serviço  Móvel  Pessoal  de  Longa  
Distância Nacional – Ligações Interurbanas (VC2 e VC3), abrangendo os serviços de Roaming  
Nacional com fornecimento de 31 (trinta e um) acessos móveis em regime de comodato. 

2.3 Serviço Internet Móvel - Aquisição de unidades de internet móvel com navegação ilimitada,  
Hardwares em regime de comodato. 

3.0  JUSTIFICATIVA 

3.1 A contratação de pessoa jurídica para a execução dos serviços de Telefonia Móvel Pessoal e  
Internet Móvel, objeto deste Termo de Referência, é considerada essencial e imprescindível ao  
CRF-SC, dada a importância desses serviços para a comunicação da Autarquia entre Diretores,  
Assessores, funcionários e público externo. Assim, justifica-se a necessidade de realização de  
procedimento licitatório para contratação dos serviços mencionados. 

4.0 ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO OBJETO 

4.1 O perfil de tráfego das ligações telefônicas efetuadas pelo CRF-SC servirá tão-somente de  
subsídio às licitantes na formulação das propostas e aferição da proposta mais vantajosa pelo  

PG 16

http://www.crfsc.org.br/


Serviço Público Federal
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF/SC

Trav. Olindina Alves Pereira, 35 - Caixa Postal 472 - 88020-095 Fone/Fax (48) 3222-4702 - Florianópolis - SC.

CNPJ Nº 83.900.969/000146  - url: HTTP://www.crfsc.org.br – E-mail: crfsc@crfsc.org.br

Pregoeiro Oficial. 

4.2 O perfil  indicado, no entanto,  não se constitui  em qualquer compromisso futuro entre o  
CRF-SC e o Licitante vencedor. 

4.3  Os  preços  das  ligações  telefônicas  a  serem  considerados  serão  aqueles  constantes  do  
PLANO  DE  SERVIÇOS  de  cada  uma  das  licitantes,  levando-se  em  conta,  para  efeito  de  
cotação, o perfil de tráfego para os seguintes serviços: 

ITEM QUANT.ESTIMADA 
MENSAL

DESCRIÇÃO UNIT. R$ TOTAL

01 31 Assinatura básica de acessos
02 31 Tarifa zero intra grupo (custo zero)
03 31 Gestor On line ( Controle via web) 
04 1.500 min. VC1 mesma operadora 
05 1.000 min VC1 outra operadora
06 500 min VC1 para fixo
07 200 min VC2 mesma operadora 
08 200 min VC2 outra operadora
09 200 min VC2 para fixo
10 200 min VC3 mesma operadora
11 200 min VC3 outra operadora
12 200 min VC3 para fixo
13 8 Acesso à Internet Móvel banda larga 3G 

para aparelho smartphone – Plano 
Ilimitado

14 100 min Acesso Caixa Postal
15 300 SMS (torpedo) 
16 4 Acessos à internet através de Mini  

modem Huawei com pacote de internet  
para uso em notebook – Plano Ilimitado 
– Velocidade Média de 1Mbps ou 
superior
TOTAL GLOBAL MENSAL                                             R$    

Onde: 
Assinatura básica - Valor mensal pago pelo assinante para ter ao seu dispor o Serviço Móvel  
Celular; 
Tarifa Zero intra Grupo (Custo Zero) - Para chamadas originadas e terminadas na área de  
mobilidade do assinante, dentro da mesma operadora e da mesma empresa (mesmo CNPJ); 
Gestor On line - Ferramenta que permite efetuar a gestão e controle dos seus celulares, com  
acesso para configuração e gerenciamento pela internet,  a empresa define as situações  nas  
quais ela autoriza a utilização do celular e as demais são bloqueadas; 
VC1 ( Móvel - Móvel) mesma operadora - Para chamadas originadas e terminadas na área de  
mobilidade do assinante. Chamadas destinadas a assinantes do SMP de mesma operadora; 
VC1 ( Móvel - Móvel) outra operadora - Para chamadas originadas e terminadas na área de  
mobilidade do assinante. Chamadas destinadas a assinantes do SMP de outra operadora; 
VC1  (Móvel-Fixo)  - Para  chamadas  originadas  e  terminadas  na  área  de  mobilidade  do  
assinante. Chamadas destinadas a assinantes do serviço Fixo; 
VC2 (Móvel - Móvel) mesma operadora  - Corresponde ao valor que o usuário assinante do  
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Serviço Móvel Celular deve pagar pelas chamadas de longas distâncias dentro do Estado de  
origem por minuto.  Chamadas destinadas a assinantes do Serviço Móvel Celular de mesma  
Operadora. 
VC2 (Móvel - Móvel)  outra operadora  – Corresponde ao valor que o usuário assinante do  
Serviço Móvel Celular deve pagar pelas chamadas de longas distâncias dentro do Estado de  
origem  por  minuto.  Chamadas  destinadas  a  assinantes  do  Serviço  Móvel  Celular  outra  
Operadora. 
VC2 (Móvel - Fixo ) - Corresponde ao valor que o usuário assinante do Serviço Móvel Celular  
deve  pagar  pelas  chamadas  de  longas  distâncias  dentro  do  Estado de  origem por  minuto.  
Chamadas destinadas a assinantes do Serviço Móvel Celular para fixo. 
VC3 (Móvel - Móvel) mesma operadora  - Corresponde ao valor que o usuário assinante do  
Serviço Móvel Celular deve pagar pelas chamadas de longas distâncias para outros estados por  
minuto. Chamadas destinadas a assinantes do Serviço Móvel de mesma operadora.  
VC3 (Móvel -  Móvel)  outra operadora - Corresponde ao valor que o usuário assinante do  
Serviço Móvel Celular deve pagar pelas chamadas de longas distâncias para outros estados por  
minuto. Chamadas destinadas a assinantes do Serviço Móvel outra operadora. 
VC3 (Móvel - Fixo) -  Corresponde ao valor que o usuário assinante do Serviço Móvel Celular  
deve pagar pelas chamadas de longas distâncias para outros estados por minuto. Chamadas  
destinadas a assinantes do Serviço Móvel para Fixo.
Acesso à Internet Móvel banda larga 3G – Plano Ilimitado - para aparelho smartphone; 
Acesso Caixa Postal - Chamadas originadas para o serviço de Caixa Postal; 
SMS - Serviço de Mensagem de Texto;
Acesso a Internet através de Mini modem Huawei com pacote de internet – Plano Ilimitado – 
Velocidade Média de 1Mbps ou superior,  para uso em notebook.

4.4 Para fins de elaboração da Proposta de Preços a empresa licitante deverá considerar a  
unidade de minuto como “minuto cheio”.  

4.5 Dos aparelhos telefônicos celulares (SMP) e Hardware dos Serviços de Internet Móvel

4.5.1 A empresa vencedora do Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) - Ligações Locais  
(VC1)  e  Serviço Móvel Pessoal de Longa Distância Nacional - Ligações Interurbanas (VC2 e  
VC3), deverá fornecer na forma de comodato, sem nenhum custo adicional, 31 (trinta e um)  
aparelhos  telefônicos  celulares  com características  equivalentes  ou  superiores  às  indicadas  
abaixo:  

4.5.1.1.  ESTAÇÃO  MÓVEL,  TIPO  SMARTPHONE,  COM  AS  SEGUINTES  
CARACTERÍSTICAS: 

Quantidade: 08 (oito) 

Funcionalidades:
Smartphone GSM c/ Tecnologia 3G; 
Teclado QWERTY;
Registrar no mínimo as 20 últimas chamadas discadas, recebidas e não atendidas; 
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Possibilitar a redação, o envio e o recebimento de mensagens de texto; 
Serviço de secretária eletrônica ou Caixa Postal; 
Agenda telefônica com no mínimo 250 posições de memória; 
Tempo de conversação mínima de 3 horas e stand-by mínima de 200 horas; 
Câmera integrada de no mínimo 5 megapixels com zoom 3x e flash; 
Identificador de chamadas, conferência, chamadas em espera, lista de discagem e rediscagem  
rápida; 
Calculadora, alarme, data, relógio, agenda, notas de compromissos e lembretes; 
Vibra-alerta e antena internos; 
Viva-voz integrado; 
Gravador de voz; 
Bluetooth; 
GPS; 
WI-FI; 
MP3 Player;
Garantia Mínima de 01 (um) ano.
 
Acessórios Compatíveis:
Bateria; 
Carregador 110/220 Volts; 
Cabo de Dados;
Cartão com mínimo de 2GB;
Fone de ouvido;
Manual de Instruções em Português. 

4.5.1.2. ESTAÇÃO MÓVEL COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

Quantidade: 23 (vinte e três).

Funcionalidades:
Formato monobloco ou slide;  
Cor preferencialmente preta ou tons de cinza;
Tecnologia (mínima) Dual-band;
Tocador mp3;
Rádio FM;
Antena interna;
Envia e recebe SMS;
Campainha Polifônica;
Idioma do sistema em português (Brasil).

Acessórios Compatíveis:
Bateria; 
Carregador 110/220 volts;
Manual de Instruções em Português.
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4.5.2  A empresa vencedora do  Serviço Internet Móvel deverá fornecer na forma de comodato,  
sem nenhum custo adicional, os hardwares das unidades de internet móvel com características  
equivalentes ou superiores às indicadas na tabela acima.

4.5.3 Decorrido o período de vigência contratual, em caso de renovação por Termo Aditivo nas  
condições legais, fica a CONTRATADA obrigada a trocar todos os aparelhos e hardwares por  
outros novos, de tecnologia atualizada à época, nas condições e prazo do item 4.6 deste Termo 
de Referência. 

4.6 O prazo de entrega dos aparelhos celulares e  Hardwares de Internet  Móvel,  ativados e  
prontos  para  uso,  em  regime  de  comodato,  será  de  no  máximo  30  (trinta)  dias  corridos,  
contados da assinatura do contrato, conforme disposto no Contrato a ser assinado entre as  
partes. 

5.0 DEFINIÇÕES 

Para efeito deste Termo de Referência devem ser consideradas as seguintes definições: 

5.1  SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) - é o serviço de telecomunicações móvel terrestre de  
interesse coletivo que possibilita a comunicação entre Estações Móveis e de Estações Móveis  
para  outras  estações,  caracterizado  por  possibilitar  a  comunicação  entre  estações  de  uma  
mesma Área de Registro do SMP ou acesso a redes de telecomunicações de interesse coletivo. 

5.2   PERFIL  DE  TRÁFEGO  -  quantitativo  médio  em  chamadas  e  minutos,  de  ligações  
telefônicas  ocorridas,  em função de determinados dias,  horários,  período de tempo, tipo de  
chamada e localidades ou área de numeração de origem e destino. 

5.3  PLANO DE SERVIÇOS - Plano de Serviços de oferta obrigatória e não discriminatória a  
todos os usuários do STMP registrados na ANATEL. 

5.4  ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, entidade integrante da Administração  
Pública Federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculado ao Ministério das  
Comunicações,  com a  função  de  órgão regulador  das  telecomunicações  e  sede  no  Distrito  
Federal. 

5.5  SERVIÇO INTERNET MÓVEL – Plano de Serviço de acesso à internet ilimitado por meio  
de 
Hardware a rede mundial de computadores. 

5.6  PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS - é o documento a ser utilizado para demonstrar  
o detalhamento das variáveis que incidem na formação do preço dos serviços.

5.7  PORTABILIDADE NUMÉRICA – é a facilidade que possibilita ao cliente de serviços de  
telefonia  fixa  e  móvel  manter  o  número  do  telefone  (código  de  acesso)  a  ele  designado,  
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independentemente da operadora do serviço a que esteja vinculado. 

6.0 DA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS 

6.1.  Os  preços  das  ligações  telefônicas  e  serviço  de  internet  móvel  corresponderá  àqueles  
constantes do  PLANO DE SERVIÇOS de cada uma das licitantes, levando-se em conta, para  
efeito de cotação, o perfil de tráfego desta Autarquia para utilização dos serviços 24 (vinte e  
quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana.  

6.2. Somente serão aceitos preços de ligações telefônicas cotados em moeda nacional, ou seja,  
em Real, em algarismos e, de preferência, também por extenso, prevalecendo este último em  
caso de divergência. 

6.3.  Nos  preços  das  ligações  telefônicas  deverão estar  incluídas  as  despesas  com salários,  
encargos sociais, fiscais e comerciais, bem como quaisquer outras relativas aos serviços de  
telefonia,  exceto  os  impostos  e  as  taxas,  quando  aplicáveis,  cujas  alíquotas  deverão  estar  
informadas separadamente. 

6.4. O modelo de PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS deverá estar preenchido com os  
preços constantes do PLANO DE SERVIÇOS da licitante. 

6.5. As propostas deverão ser elaboradas conforme modelo e serão julgadas pelo critério de  
Menor  Preço  Global,  prevalecendo,  para  fins  de  assinatura  do  contrato,  os  novos  valores  
correspondentes aos lances finais do Pregão. A empresa vencedora deverá apresentar a nova  
composição dos preços ofertados na Sessão de Pregão, atestando a nova planilha de formação  
de  preços  e  o  novo  valor  da  proposta,  sendo  o  documento  original  apresentado  no  prazo  
máximo de 03 (três) dias úteis contados do encerramento da Sessão Pública. 

7.0 DO CONTRATO 

7.1 . Os serviços objeto do presente edital serão realizados pelo período de 12 (doze) meses,  
podendo ser  prorrogado,  conforme dispõe  o  art.  57,  II  da  Lei  Federal  nº  8.666/93 e  suas  
alterações.

8.0 DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

8.1 Caberá ao licitante vencedor, além das responsabilidades resultantes deste Edital, da Lei nº.  
9.472/97, do Termo de Autorização / Contrato de Concessão assinado com a ANATEL, e demais  
regulamentos pertinentes aos serviços de telefonia móvel pessoal e Serviço Internet Móvel a  
serem prestados:

8.2 Efetuar a prestação de serviços de telefonia móvel pessoal – SMP e Serviço Internet Móvel,  
em conformidade com as concessões, autorizações e permissões que lhe forem outorgadas pela  
ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações. 
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8.3 Realizar o objeto desta licitação de acordo com a proposta apresentada e normas legais,  
ficando ao seu cargo todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das  
obrigações  assumidas,  sem qualquer  ônus  ao CRF-SC,  observando sempre  os  critérios  dos  
serviços a serem prestados. 

8.4 Disponibilizar para o CRF-SC, de forma não onerosa, no prazo máximo de 30 (dias) dias  
corridos após a assinatura do contrato,  31 (trinta e um)  estações de telefonia móvel pessoal  
devidamente  habilitadas  e  as  unidades  de Serviço  de  Internet  Móvel,  cujas  características  
técnicas estejam de acordo com as especificações deste Termo de Referência.  

8.5 Prestar cobertura de recepção e de transmissão na área de mobilidade ou em outros pontos  
do território nacional. 

8.6 Disponibilizar cobertura por roaming automático ou com intervenção mínima do usuário,  
sem necessidade  de  troca  ou habilitação  de  equipamento,  em interconexão  com as  demais  
operadoras em todo o território nacional, quando houver deslocamento de usuário do CRF-SC.  

8.7 Disponibilizar sistema de identificação de chamada e sistema de transferência temporária  
de chamadas para todo o território nacional, onde haja tal facilidade, sem ônus para o CRF-
SC. 

8.8 Bloquear, quando houver viabilidade técnica, o acesso ao serviço de internet móvel (WAP),  
bem como a serviços complementares, suplementares, adicionais ou quaisquer outros serviços  
que  não os  contratados,  salvo  se forem disponibilizados  sem ônus  para a  Administração e  
autorizados por escrito pelo Fiscal do Contrato nomeado pelo CRF-SC.  

8.9 Disponibilizar, por meio do Sistema de Gestão ON LINE, o bloqueio de chamadas, cujo  
critério de bloqueio é exclusivo da Administração, sendo que quaisquer cobranças decorrentes  
de tais serviços sem autorização não serão reconhecidas pelo CRF-SC.  

8.10 Não disponibilizar para equipamento de usuário do CRF-SC, independente de solicitação  
do usuário, qualquer tipo de serviço sem consulta prévia por escrito ao Fiscal do Contrato e  
somente liberar com autorização por escrito, sendo que quaisquer cobranças decorrentes de  
tais serviços não serão reconhecidas pela Administração. 
 
8.11 Não cobrar valor para habilitação ou pelo uso de aparelho móvel pessoal e  Serviço de  
Internet Móvel disponibilizado para o CRF-SC ou quaisquer despesas que não estejam previstas  
ou contratadas. 

8.12 Dar acesso ao preposto do CRF-SC à página eletrônica da licitante vencedora para fins de  
verificação de preços de mercado e consultas de faturas e demais facilidades que lhes forem  
solicitadas.  

8.13 Responsabilizar-se por todas as  despesas  decorrentes  da execução dos serviços  objeto  
deste  Edital,  tais  como  salários,  contribuições  previdenciárias,  encargos  trabalhistas,  
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benefícios, tributos e quaisquer outros que forem devidos, obrigando-se a saldá-los na época  
própria, vez que os seus empregados não manterão vínculo empregatício com o CRF-SC. 

8.14   Disponibilizar  ao  CRF-SC  um  atendimento  diferenciado  através  de  consultoria  
especializada  e/ou  Central  de  Atendimento,  07(sete)  dias  por  semana,  durante  24  (vinte  e  
quatro) horas por dia.  

8.15 Providenciar,  no prazo  de  03  (três)  dias  úteis,  os  serviços  referentes  à  troca serial  e  
permuta de número, sem qualquer ônus para o CRF-SC, sob pena de aplicação das penalidades  
previstas em Lei, conforme estabelecido pela ANATEL. 

8.16  Responder pelos danos causados diretamente ao CRF-SC ou a terceiros, decorrentes de  
sua  culpa  ou  dolo,  quando  da  execução  dos  serviços,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração do CRF-SC. 

8.17 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada  
por seus técnicos durante a execução dos serviços ainda que no recinto do CRF-SC. 

8.18 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou  
municipal,  bem  como  assegurar  os  direitos  e  cumprimentos  de  todas  as  obrigações  
estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto aos preços praticados. 

8.19 Atender de imediato quaisquer solicitações de serviços ou reparos nos acessos móveis  e  
internet móvel disponibilizados para o CRF-SC, devendo providenciar a regularização no prazo  
máximo de 24 (vinte e quatro) horas da solicitação, para 95% dos casos, sendo que nenhum  
destes deverá ultrapassar 48 horas, conforme determina o art. 16 da Resolução ANATEL nº 317  
- Plano Geral de Metas de Qualidade para o Serviço Móvel Pessoal – PGMQSMP. 

8.20  Substituir  qualquer  aparelho  que  apresentar  defeito  de  fabricação,  desde  que  não  
constatado o  uso  indevido  do equipamento,  durante  todo o período de  vigência  contratual,  
transmitindo imediatamente a agenda respectiva para o novo aparelho, de forma a não gerar a  
interrupção do serviço, sem que isso acarrete qualquer ônus para o CRF-SC. 

8.21 Providenciar a troca dos aparelhos em uso por aparelhos novos de tecnologia similar ou  
superior, sempre que houver a prorrogação do CONTRATO, no prazo máximo de 30 (trinta)  
dias a contar da assinatura do Termo Aditivo, devendo permanecer o mesmo número, inclusive  
com transferência imediata de agenda, sem qualquer ônus para o CRF-SC.   

8.22 Assegurar ao CONTRATANTE o repasse dos descontos porventura disponibilizados ao  
mercado para clientes de perfil e porte similares aos do CONTRATANTE, sempre que estes  
forem mais vantajosos do que o plano de serviços apresentado. 

8.23 Zelar pela perfeita execução dos serviços, devendo as falhas porventura ocorridas serem  
sanadas nos prazos estabelecidos por regulamentação da ANATEL. 
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8.24 Prestar  os  serviços  dentro  dos  parâmetros  e  rotinas  estabelecidos,  em observância  às  
normas legais  e  regulamentares  aplicáveis  e,  inclusive,  às  recomendações  aceitas  pela  boa  
técnica.
 
8.25 Implantar a supervisão permanente dos serviços, de modo adequado e de forma a obter  
uma operação correta e eficaz. 

8.26 Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo em funcionamento contínuo  
os  acessos  móveis  celulares.  O  bloqueio  dos  aparelhos  somente  poderá  ser  executado  por  
solicitação  da  área  técnica  responsável  do  CRF-SC  sem  qualquer  ônus  extra  para  o  
CONTRATANTE. 

8.27 Fornecer, mensalmente ao CRF-SC, Nota Fiscal / Fatura contendo o valor total referente  
ao período de apuração, o detalhamento individual de cada linha, com todas as despesas para  
atesto dos usuários e fiscal do CONTRATO.  

8.28 Atender prontamente quaisquer exigências do representante do CRF-SC inerente ao objeto  
deste Edital. 

8.29  Prestar  esclarecimentos  ao  CRF-SC  sobre  eventuais  atos  ou  fatos  noticiados  que  a  
envolvam, independente de solicitação. 

8.30 Comunicar ao CRF-SC os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de  
02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva  
aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de  
não serem considerados. 

8.31 Manter,  durante toda execução do CONTRATO, a compatibilidade com as  obrigações  
assumidas em relação a todas as condições de habilitação e qualificação assumidas no Edital. 

8.32  Em  nenhuma  hipótese  veicular  publicidade  ou  qualquer  outra  informação  acerca  da  
prestação dos serviços objeto do Edital, sem prévia autorização do CRF-SC. 

8.33 Manter serviço de antifraude, 24 (vinte e quatro) horas por dia, com detecção de clonagem  
e tomar as  devidas  providências,  imediatamente  após a ocorrência,  comunicando ao órgão  
competente a respectiva ocorrência. 

8.33.1  No  caso  de  clonagem,  o  licitante  vencedor  deverá  providenciar  imediatamente  a  
substituição do aparelho (chip) por outro equivalente, de forma que não haja a interrupção dos  
serviços,  devendo  permanecer  o  mesmo  número  substituído,  inclusive  com  a  transferência  
imediata da agenda sem nenhum prejuízo ao CRF-SC.  

8.34 Não caucionar ou utilizar o CONTRATO para qualquer operação financeira, sob pena de  
rescisão contratual, sem a prévia e expressa anuência do CRF-SC. 

PG 24

http://www.crfsc.org.br/


Serviço Público Federal
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF/SC

Trav. Olindina Alves Pereira, 35 - Caixa Postal 472 - 88020-095 Fone/Fax (48) 3222-4702 - Florianópolis - SC.

CNPJ Nº 83.900.969/000146  - url: HTTP://www.crfsc.org.br – E-mail: crfsc@crfsc.org.br

8.35 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, o CONTRATO, nem subcontratar qualquer  
parte  da  prestação  de  serviço  a  que  está  obrigada,  salvo  nos  casos  previstos  em  Lei  e  
autorizados pelo CRF-SC. 

8.36 Responsabilizar-se por  todas as  providências  e  obrigações  estabelecidas  na legislação  
específica  de  acidentes  do trabalho,  quando,  em ocorrência  da  espécie,  forem vítimas  seus  
empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas  
dependências do CRF-SC, ficando a Administração isenta de qualquer vínculo empregatício  
com os mesmos. 

8.37 Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal,  
relacionados com os serviços prestados, originariamente ou vinculado por prevenção, conexão  
ou contingência.

8.38 A inadimplência do licitante vencedor, com referência aos encargos estabelecidos nos itens  
anteriores,  não  transfere  a  responsabilidade  por  seu  pagamento  ao  CRF-SC,  nem  poderá  
onerar  o  objeto  do  presente  certame,  razão  pela  qual  o  licitante  vencedor  renuncia,  
expressamente, a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CRF-SC. 

8.39 Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em serviço, bem como  
zelar pela integridade da comunicação. 

8.40 Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a assinatura do CONTRATO a ser  
firmado  entre  as  partes,  não  ultrapassando  os  prazos  previstos  no  Edital,  devendo  o  
faturamento incidir a partir da data de entrega dos acessos móveis devidamente habilitados.  

8.41 Manter, durante todo o período de vigência do CONTRATO a ser firmado, um preposto  
aceito pelo CRF-SC para representação do licitante vencedor sempre que for necessário. 

8.42 Acatar as orientações do CRF-SC, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização,  
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 

8.43 É expressamente proibida a contratação de serviços pertencentes ao quadro de pessoal da  
CONTRATANTE durante a execução dos serviços. 

8.44 Garantir  ao CRF-SC o direito  de utilização da Portabilidade Numérica de Código de  
Acesso  nas  linhas  atualmente  contratadas  pela  Administração,  nas  condições  e  prazos  
estabelecidos no anexo à Resolução nº 460 da ANATEL, de 19 de março de 2007. 

9.0 DAS OBRIGAÇÕES DO CRF-SC

Além  das  obrigações  resultantes  da  observância  da  Lei  nº  10.520/2002  e  aplicando-se  
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, caberá ao CRF-SC:  

9.1 Proporcionar todas as facilidades para que o licitante vencedor possa desempenhar seus  
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serviços dentro das normas do contrato a ser firmado entre as partes. 

9.2 Permitir  o  acesso dos empregados da empresa vencedora às  suas dependências  para a  
execução dos serviços referentes ao objeto deste Edital, quando necessário.  

9.3 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante  
vencedor referentes ao objeto deste Edital. 

9.4 Controlar as ligações e as ocorrências havidas.  

9.5 Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, através da indicação de um servidor do  
CRF-SC, conforme art. 67 da Lei 8.666/93. 

9.5.1 São atribuições do Fiscal do Contrato, nomeado pelo CRF-SC: 
a) fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, de acordo com as obrigações assumidas no  
contrato e na sua proposta de preços; 

b)  manter  contato  com  o  preposto  da  empresa  contratada,  visando  assegurar  a  prestação  
eficiente dos serviços contratados;
 
 c) assegurar-se de que os preços contratados estão de acordo com os praticados no mercado  
pela empresa contratada, de forma a garantir que continuem sendo os mais vantajosos para a  
Administração; 

 d) solicitar à empresa contratada, sempre que necessário, a comprovação do valor dos preços  
praticados na data da emissão das faturas; 

9.6 Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom desempenho destes. 

9.7 Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no  
mercado pelas demais prestadoras dos serviços de telefonia pessoal móvel, objeto do contrato a  
ser firmado entre as partes, de forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o  
CRF-SC. 

9.8  Fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  assumidas  pelo  licitante  vencedor,  inclusive  
quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior,  
justificados e aceitos pelo CRF-SC, não deve ser interrompida. 

9.9 Solicitar,  sempre que julgar necessário, a comprovação dos preços vigentes, na data da  
emissão das contas telefônicas.

9.10 Comunicar ao licitante vencedor todas e quaisquer irregularidades constatadas quando da  
prestação dos serviços e durante o prazo de vigência do contrato. 

9.11. Efetuar o pagamento das faturas devidamente atestadas pelo servidor responsável pela  
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fiscalização do contrato, nas condições e preços pactuados. 
 
9.12. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações  
assumidas pelo licitante vencedor. 

9.13. Solicitar através de preposto, o fornecimento de novas linhas, transferência, desligamento,  
bloqueio e troca de numeração sempre que for necessário e da conveniência do CRF-SC. 

9.14.  Receber,  zelar  e  guardar  os  aparelhos  de  telefones  móveis  celulares  fornecidos  em  
comodato pela empresa contratada, inclusive seus acessórios, devendo ainda: 

 9.14.1 Ter a posse, o uso e gozo dos equipamentos da comodante, devendo devolvê-los no  
estado em que se encontrarem, sem direito a indenizações, no prazo máximo de 30 (trinta) dias  
após o término da vigência do contrato resultante do processo licitatório; 

 9.14.2 Orientar o usuário dos equipamentos da comodante que no caso de roubo, furto ou  
extravio, deverá ser procedida comunicação telefônica à empresa contratada para bloqueio do  
uso e, em seguida, apresentado o Boletim de Ocorrência, não se excluindo a responsabilidade  
da Administração de efetuar o pagamento dos serviços prestados até a data da comunicação do  
fato ocorrido. 

10.0  ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

10.1. A execução do CONTRATO a ser firmado entre as partes será acompanhada e fiscalizada  
por um servidor do CRF-SC, especialmente designado, nos termos do disposto no art. 67 da Lei  
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 

11.0  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1  A  recusa  injustificada  a  assinar  o  CONTRATO,  dentro  do  prazo  estipulado  pela  
Administração, caracterizar-se-á inexecução total do contrato,  sujeitando a adjudicatária às  
penalidades no art. 87, da Lei nº 8.666/93 e ainda ao pagamento de multa equivalente a 5%  
(cinco por cento) do valor total do CONTRATO. 

11.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato a ser firmado entre as partes, o CRF-SC  
poderá, garantida a defesa prévia, caso a CONTRADA venha a incorrer em uma das situações  
previstas no art. 78, incisos I a IX, da Lei nº 8.666/93 e segundo a gravidade da falta cometida,  
aplicar as seguintes penalidades: 

 a - advertência por escrito; 

 b - multa moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) ao dia de atraso, até o 5º  
(quinto) dia após a data fixada para execução do serviço; e 0,07% (sete centésimos por cento)  
ao dia de atraso a partir do 6º (sexto) dia, calculada sobre o valor total do contrato; 
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 c - multa compensatória equivalente ao valor integral do serviço não prestado, limitada a  
15% (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  total  do  Contrato,  pela  rescisão determinada  por  ato  
unilateral do CRF-SC, nos casos previstos nos incisos I a XI do Art. 78 da Lei nº 8.666/93;  

 d – suspensão temporária de participar de licitação e contratar com a Administração pelo  
prazo de até 02 (dois) anos; 

 e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,  
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a  
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no termo do artigo 87, da  
Lei 8.666/93. 

11.3 As multas estabelecidas nas alíneas ‘b’ e ‘c’ do item 11.2 são independentes entre si e  
serão aplicadas pela autoridade competente, sendo que seu recolhimento deverá ser efetuado no  
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do CRF/SC, não impedindo que a  
Administração rescinda unilateralmente o contrato.

11.4 As sanções  previstas  nas  alíneas  ‘a’,  ‘d’  e  ‘e’  do subitem 11.2 poderão ser  aplicadas  
concomitantemente com as alíneas ‘b’ e ‘c’ facultada a defesa prévia do interessado no prazo  
de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em que a Contratada tomar ciência. 

11.5  As  sanções  previstas  nas  alíneas  ‘c’,  ‘d’  e  ‘e’  do  subitem  11.2  poderão  ser  também  
aplicadas 
concomitantemente à licitante que: 

a - tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos fraude fiscal no  
recolhimento de quaisquer tributos; 

b - tenha praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação; 

c - demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de  
atos ilícitos praticados. 

11.6 Em quaisquer  dos  casos  previstos  nas  sanções  administrativas,  será  dado ao licitante  
vencedor o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

11.7 Em qualquer hipótese de aplicação de multa, ou reparações que o CRF-SC venha a fazer  
jus, os créditos existentes serão convertidos em pagamento parcial ou total da obrigação. 

11.8 As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais e as  
justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos comprováveis a critério  
da autoridade competente e, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da  
data em que a CONTATRANTE tomar ciência. 

11.9 No caso de atraso na execução do objeto o CONTRATANTE poderá aplicar as sanções  
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previstas no Contrato a ser firmado. 

ANEXO II – modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação 

PREGÃO PRESENCIAL CRF Nº 010/2012.

A empresa....................................................., com sede......................................................., CNPJ 
nº................................................,  por  seu  representante  
Sr.  ............................................................,  Carteira  de  Identidade  
nº  ...................................................  e  CPF  nº................................................,  DECLARA que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

___________________________________

Local e data

___________________________________

Representante Legal
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE  
PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL CRF Nº 010/2012.

A  empresa...........................................  inscrita  no  CNPJ  nº....................................,  por  

intermédio  de  seu  representante  legal  o(a)  Sr.(a)......................................................,  

portador da Carteira de Identidade nº..................................e do CPF nº..............................,  

DECLARA,  sob as penas da Lei,  que cumpre os requisitos legais para a qualificação  

como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento  

favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de  

2006.

___________________________________

Local e data

___________________________________

Representante Legal
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL CRF Nº 010/2012.

A empresa .................................................... inscrita no CNPJ nº.........................................., por  

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a).........................................................,  portador  

da Carteira de Identidade nº....................................................e  do CPF nº..................................,  

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,  

acrescido pela Lei 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em  

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: 

___________________________________

Local e data

___________________________________

Representante Legal
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ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO X/2012.
CONTRATO  DE  _______________________________  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O  
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA 
__________________________________.
 O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito  
público,  localizado na Travessa Olindina  Alves  Pereira  nº  35,  Florianópolis,  SC,  neste  ato  
representado por sua Presidente Farm. Hortência Salett Muller Tierling, a seguir denominada  
CONTRATANTE, e a Empresa ____________________________________, pessoa jurídica de  
direito  privado,  localizada  na  Rua  _______________,  N.°  __,  Bairro  ______,  Cidade  
____________ - SC, inscrita no CNPJ sob no __________________, neste ato representada por  
representante  legal,  Sr(a).  __________________,  a  seguir  denominada  CONTRATADA,  
acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei no 8.666, de 21 de junho  
de 1993, suas alterações e legislações pertinentes, assim como pelas condições do Edital de  
Pregão Presencial n° 010/2012, pelos termos da proposta da Contratada datada de __/__/2012  
e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades  
das partes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto  

O presente  Contrato  tem por  objeto  os  itens  informados  no  Anexo  I  do  Pregão  010/2012,  
especificados abaixo: 
ITEM QUANT.ESTIMADA 

MENSAL
DESCRIÇÃO UNIT. R$ TOTAL

01 31 Assinatura básica de acessos
02 31 Tarifa zero intra grupo (custo zero)
03 31 Gestor On line ( Controle via web) 
04 1.500 min. VC1 mesma operadora 
05 1.000 min VC1 outra operadora
06 500 min VC1 para fixo
07 200 min VC2 mesma operadora 
08 200 min VC2 outra operadora
09 200 min VC2 para fixo
10 200 min VC3 mesma operadora
11 200 min VC3 outra operadora
12 200 min VC3 para fixo
13 8 Acesso à Internet Móvel banda larga 3G 

para aparelho smartphone – Plano 
Ilimitado

14 100 min Acesso Caixa Postal
15 300 SMS (torpedo) 
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16 4 Acessos à internet através de Mini  
modem Huawei com pacote de internet  
para uso em notebook – Plano Ilimitado 
– Velocidade Média de 1Mbps ou 
superior
TOTAL GLOBAL MENSAL                                             R$    

Parágrafo Único – Integram e completam o presente termo Contratual, para todos os fins de  
direito,  obrigando  as  partes  em  todos  os  seus  termos,  as  condições  expressas  no  Pregão  
Presencial nº 010/2012, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA – Forma de Execução  

A execução do presente Contrato dar-se-á nos termos estabelecidos  nas Cláusulas Sétima e  
Oitava do presente Instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Valor Contratual  

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados,  o valor  
mensal estimado de R$.................... (........................), perfazendo o total estimado de R$.........  
(.................................)  para o período de 12 (doze)  meses,  considerando os preços  licitados  
constantes da proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUARTA – Condições de Pagamento e Dotação Orçamentária

Parágrafo Primeiro – O pagamento será feito mensalmente no prazo máximo de 10 (dez)  
dias úteis do mês subsequente aos serviços prestados, após a entrega da respectiva nota fiscal  
ao CRF-SC, na Travessa Olindina Alves Pereira, nº 35, nesta Capital, devendo a despesa correr 
à conta do ELEMENTO 3.1.32.05.5.2.2.1.1.01.04.02.004.005 - Serviços de Comunicação em  
geral.

Parágrafo Segundo – Em havendo atraso de pagamentos dos créditos resultantes da aquisição,  
será acrescido ao valor da respectiva nota fiscal o equivalente a 0,1 % por dia útil de atraso, a  
título de compensação e penalização. 

Parágrafo Terceiro –  As despesas de frete e seguro, até a entrega do objeto no endereço da  
contratante, são encargos exclusivos da CONTRATADA.

Parágrafo Quarto - A nota fiscal deverá ser preenchida corretamente, com todos os dados do  
CRF-SC e deverá constar os códigos dos serviços, a alíquota de ISS e demais impostos que  
serão deduzidos do valor a pagar. Se a empresa for optante do SUPER SIMPLES/ SIMPLES  
NACIONAL,  a  nota  deverá  acompanhar  declaração  da  empresa  conforme  LEI  
COMPLEMENTAR FEDERAL nº 123/06.

Parágrafo  Quinto  - O  não  atendimento  às  condições  parágrafo  acima,  acarretará  a  não-
liquidação do empenho até  que se apresente a  nota fiscal  conforme legislação vigente (Lei  
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n°8.212/91, Lei n°10.833/2003, Lei n°9.317/96, Lei n°8.213/91 e IN n°118/2005, IN n° 3/2005  
da  Previdência  Social,  IN  n°480/2004  da  SRF,  LC  n°116/2006  e  LC  n°126/2003,  Decreto  
n°3.048/99).

Parágrafo Sexto - A empresa poderá optar pela apresentação de boletos bancários juntamente  
com a apresentação das notas fiscais,  entretanto,  nos boletos  bancários deverão constar as  
retenções e ou deduções que a lei vigente determina, não sendo possível sua liquidação sem esta  
observação.

Parágrafo Sétimo- A empresa poderá optar pelo pagamento através de depósito bancário, para  
tanto, deverá apresentar na nota fiscal os dados bancários para depósito. A nota fiscal  e a  
025/2011conta bancária deverão, obrigatoriamente, estar em nome da Adjudicada.

Parágrafo Oitavo - Caso a empresa possua nota fiscal eletrônica, deverá enviar o arquivo .xml  
para  o  endereço  eletrônico  crfsc.compras@gmail.com,  ficando  ainda  obrigada  a  enviar  os  
demais documentos exigidos pela legislação, como o DANFE, declaração do simples nacional,  
boletos, etc. 

Parágrafo Nono -  Caso no dia do pagamento não haja expediente no órgão contratante, este  
será efetuado no primeiro dia útil subsequente;

CLÁUSULA QUINTA – Da Licitação
Parágrafo Primeiro -O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na  
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe  
supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado  
e pela Lei n°8.078 – Código de Defesa do Consumidor. 

Parágrafo  Segundo  -As  obrigações  estabelecidas  neste  instrumento  são  decorrentes  do  
procedimento  licitatório  modalidade  PREGÃO,  nos  termos  da  Lei  Federal  nº  10.520  de  
17/07/2002, e, subsidiariamente, pela Lei nº. 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações, demais  
legislações  pertinentes,  devidamente  instruídos  no  procedimento  nº  010/2012,  fazendo parte  
integrante  do  presente  contrato  todas  as  condições,  obrigações  e  direitos  constantes  do  
respectivo instrumento convocatório. 

CLÁUSULA  SEXTA  –  DO  REAJUSTE,  DA  REPACTUAÇÃO  DE  PREÇOS  E  DO  
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Parágrafo Primeiro - DO REAJUSTE

I.  O valor contratado será reajustado pela variação dos últimos 12 (doze) meses de vigência  
deste  instrumento,  pelo  Índice  Geral  de  Preços  do  Mercado,  da  Fundação  Getúlio  Vargas  
(IGPM/FGV).

II.  Para a aplicação do reajuste deverá,  sempre,  ser respeitado o interregno mínimo de 12  
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(doze) meses, sendo vedado qualquer tipo de reajuste com periodicidade inferior a tal período.

Parágrafo Segundo - DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS

I. Será permitida a repactuação do contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de  
12 (doze) meses contados a partir da data de vigência do contrato, devendo ser apresentada a  
demonstração  analítica  da  variação  dos  componentes  dos  custos,  devidamente  
justificada/comprovada, para análise e manifestação da CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

I.  Poderá haver reequilíbrio econômico-financeiro do instrumento contratual na hipótese de  
sobreviverem  fatos  imprevisíveis,  ou  previsíveis,  porém  de  consequências  incalculáveis,  
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso  
fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual (art.  
65,  inc.  II,  alínea  “d”). Nesse  caso,  a  CONTRATADA deverá  demonstrar  analiticamente  a  
variação  dos  componentes  dos  custos  do  Contrato,  devidamente  justificada,  onde  tal  
demonstração será analisada pelo CFN para verificação de sua viabilidade e/ou necessidade.

Parágrafo Quarto -  A CONTRATADA assegurará à CONTRATANTE o repasse dos descontos  
porventura  disponibilizados  ao  mercado,  para  clientes  de  perfil  e  porte  similar  ao  da  
CONTRATANTE, sempre que forem mais vantajosos do que o plano de serviços constantes do  
contrato originado deste edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – Prazo e Condições de Entrega e Forma de Recebimento do Objeto 

Parágrafo  Primeiro  –  O licitante  vencedor  entregará  o  material  adquirido  por  meio  desta  
licitação na Sede deste CRF-SC, localizado na Travessa Olindina Alves Pereira, 35 - Centro,  
nesta Capital, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da assinatura do devido  
contrato.

Parágrafo Segundo - O Departamento de Informática do CRF/SC realizará minucioso exame 
dos materiais entregues a fim de dirimir quaisquer dúvidas, à vista das características exigidas  
neste Instrumento, tais como: qualidade, quantidade e especificações dos mesmos. As condições  
para entrega do objeto licitado, de que trata o art. 40 da L.F. nº 8.666/93, atenderão o disposto  
no art. 73 da L.F. Nº 8.666/93. Somente serão aceitos e recebidos os objetos declarados em  
perfeitas condições pelo Departamento de Informática do CRF/SC.

Parágrafo Terceiro - Caso algum produto não corresponda ao exigido, a adjudicatária deverá  
providenciar,  no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de entrega do  
objeto, a sua substituição, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência  
das sanções previstas neste Edital.
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Parágrafo  Quarto -  Todo o Plano de Numeração deverá ser  disponibilizado com o mesmo  
número hoje em uso nos equipamentos utilizados pela CONTRATANTE, independentemente da  
operadora contratada, ou seja, será exercida a facilidade denominada “portabilidade”. Caberá  
à CONTRATANTE indicar os números a serem transferidos pelo processo de portabilidade, bem  
como indicar quando tal providência não se faça necessária ou seja inaplicável. 

Parágrafo Quinto – A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento,  
sujeitará a Contratada às sanções previstas neste Contrato e na legislação pertinente.  Caso 
algum produto  não corresponda ao exigido,  a  adjudicatária  deverá  providenciar,  no prazo  
máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de entrega do objeto, a sua substituição  
visando o atendimento das especificações,  sem prejuízo da incidência das sanções previstas  
neste Edital.

Parágrafo  Sexto  – O prazo estabelecido  no Parágrafo  Primeiro  desta  Cláusula  poderá  ser  
prorrogado nos termos do art. 57, parágrafos 1°e 2° da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA – Das Obrigações das Partes

Parágrafo Primeiro - DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

I. Caberá ao licitante vencedor, além das responsabilidades resultantes deste Edital, da Lei nº.  
9.472/97, do Termo de Autorização / Contrato de Concessão assinado com a ANATEL, e demais  
regulamentos pertinentes aos serviços de telefonia móvel pessoal e Serviço Internet Móvel a  
serem prestados:

II. Efetuar a prestação de serviços de telefonia móvel pessoal – SMP e Serviço Internet Móvel,  
em conformidade com as concessões, autorizações e permissões que lhe forem outorgadas pela  
ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações. 

III. Realizar o objeto desta licitação de acordo com a proposta apresentada e normas legais,  
ficando ao seu cargo todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das  
obrigações  assumidas,  sem qualquer  ônus  ao CRF-SC,  observando sempre  os  critérios  dos  
serviços a serem prestados. 

IV. Disponibilizar para o CRF-SC, de forma não onerosa, no prazo máximo de 30 (dias) dias  
corridos após a assinatura do contrato,  31 (trinta e um)  estações de telefonia móvel pessoal  
devidamente  habilitadas  e  as  unidades  de Serviço  de  Internet  Móvel,  cujas  características  
técnicas estejam de acordo com as especificações deste Termo de Referência.  

V. Prestar cobertura de recepção e de transmissão na área de mobilidade ou em outros pontos  
do território nacional. 

VI. Disponibilizar cobertura por roaming automático ou com intervenção mínima do usuário,  
sem necessidade  de  troca  ou habilitação  de  equipamento,  em interconexão  com as  demais  
operadoras em todo o território nacional, quando houver deslocamento de usuário do CRF-SC.  
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VII. Disponibilizar sistema de identificação de chamada e sistema de transferência temporária  
de chamadas para todo o território nacional, onde haja tal facilidade, sem ônus para o CRF-
SC. 

VII. Bloquear, quando houver viabilidade técnica, o acesso ao serviço de internet móvel (WAP),  
bem como a serviços complementares, suplementares, adicionais ou quaisquer outros serviços  
que  não os  contratados,  salvo  se forem disponibilizados  sem ônus  para a  Administração e  
autorizados por escrito pelo Fiscal do Contrato nomeado pelo CRF-SC.  

IX. Disponibilizar, por meio do Sistema de Gestão ON LINE, o bloqueio de chamadas, cujo  
critério de bloqueio é exclusivo da Administração, sendo que quaisquer cobranças decorrentes  
de tais serviços sem autorização não serão reconhecidas pelo CRF-SC.  

X. Não disponibilizar para equipamento de usuário do CRF-SC, independente de solicitação do  
usuário,  qualquer  tipo  de  serviço  sem consulta  prévia  por  escrito  ao Fiscal  do Contrato  e  
somente liberar com autorização por escrito, sendo que quaisquer cobranças decorrentes de  
tais serviços não serão reconhecidas pela Administração. 
 
XI. Não cobrar valor para habilitação ou pelo uso de aparelho móvel pessoal e  Serviço de  
Internet Móvel disponibilizado para o CRF-SC ou quaisquer despesas que não estejam previstas  
ou contratadas. 

XII. Dar acesso ao preposto do CRF-SC à página eletrônica da licitante vencedora para fins de  
verificação de preços de mercado e consultas de faturas e demais facilidades que lhes forem  
solicitadas.  

XIII.  Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços objeto  
deste  Edital,  tais  como  salários,  contribuições  previdenciárias,  encargos  trabalhistas,  
benefícios, tributos e quaisquer outros que forem devidos, obrigando-se a saldá-los na época  
própria, vez que os seus empregados não manterão vínculo empregatício com o CRF-SC. 

XIV.  Disponibilizar  ao  CRF-SC  um  atendimento  diferenciado  através  de  consultoria  
especializada  e/ou  Central  de  Atendimento,  07(sete)  dias  por  semana,  durante  24  (vinte  e  
quatro) horas por dia.  

XV.  Providenciar,  no  prazo  de  03  (três)  dias  úteis,  os  serviços  referentes  à  troca serial  e  
permuta de número, sem qualquer ônus para o CRF-SC, sob pena de aplicação das penalidades  
previstas em Lei, conforme estabelecido pela ANATEL. 

XVI.  Responder pelos danos causados diretamente ao CRF-SC ou a terceiros, decorrentes de  
sua  culpa  ou  dolo,  quando  da  execução  dos  serviços,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração do CRF-SC. 

XVII. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada  
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por seus técnicos durante a execução dos serviços ainda que no recinto do CRF-SC. 

XVIII. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual  
ou  municipal,  bem  como  assegurar  os  direitos  e  cumprimentos  de  todas  as  obrigações  
estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto aos preços praticados. 

XIX. Atender de imediato quaisquer solicitações de serviços ou reparos nos acessos móveis  e  
internet móvel disponibilizados para o CRF-SC, devendo providenciar a regularização no prazo  
máximo de 24 (vinte e quatro) horas da solicitação, para 95% dos casos, sendo que nenhum  
destes deverá ultrapassar 48 horas, conforme determina o art. 16 da Resolução ANATEL nº 317  
- Plano Geral de Metas de Qualidade para o Serviço Móvel Pessoal – PGMQSMP. 

XX.  Substituir  qualquer  aparelho  que  apresentar  defeito  de  fabricação,  desde  que  não  
constatado o  uso  indevido  do equipamento,  durante  todo o período de  vigência  contratual,  
transmitindo imediatamente a agenda respectiva para o novo aparelho, de forma a não gerar a  
interrupção do serviço, sem que isso acarrete qualquer ônus para o CRF-SC. 

XXI. Providenciar a troca dos aparelhos em uso por aparelhos novos de tecnologia similar ou  
superior, sempre que houver a prorrogação do CONTRATO, no prazo máximo de 30 (trinta)  
dias a contar da assinatura do Termo Aditivo, devendo permanecer o mesmo número, inclusive  
com transferência imediata de agenda, sem qualquer ônus para o CRF-SC.   

XXII. Assegurar ao CONTRATANTE o repasse dos descontos porventura disponibilizados ao  
mercado para clientes de perfil e porte similares aos do CONTRATANTE, sempre que estes  
forem mais vantajosos do que o plano de serviços apresentado. 

XXIII. Zelar pela perfeita execução dos serviços, devendo as falhas porventura ocorridas serem  
sanadas nos prazos estabelecidos por regulamentação da ANATEL. 

XXIV. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às  
normas legais  e  regulamentares  aplicáveis  e,  inclusive,  às  recomendações  aceitas  pela  boa  
técnica.
 
XXV. Implantar a supervisão permanente dos serviços, de modo adequado e de forma a obter  
uma operação correta e eficaz. 

XXVI.  Prestar  os  serviços  de  forma  meticulosa  e  constante,  mantendo  em  funcionamento  
contínuo os acessos móveis celulares. O bloqueio dos aparelhos somente poderá ser executado  
por  solicitação  da  área  técnica  responsável  do  CRF-SC  sem  qualquer  ônus  extra  para  o  
CONTRATANTE. 

XXVII.  Fornecer,  mensalmente  ao  CRF-SC,  Nota  Fiscal  /  Fatura  contendo  o  valor  total  
referente  ao  período  de  apuração,  o  detalhamento  individual  de  cada  linha,  com todas  as  
despesas para atesto dos usuários e fiscal do CONTRATO.  
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XXVIII.  Atender prontamente quaisquer exigências do representante do CRF-SC inerente ao  
objeto deste Edital. 

XXIX.  Prestar  esclarecimentos  ao  CRF-SC  sobre  eventuais  atos  ou  fatos  noticiados  que  a  
envolvam, independente de solicitação. 

XXX. Comunicar ao CRF-SC os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de  
02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva  
aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de  
não serem considerados. 

XXXI. Manter, durante toda execução do CONTRATO, a compatibilidade com as obrigações  
assumidas em relação a todas as condições de habilitação e qualificação assumidas no Edital. 

XXXII.  Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da  
prestação dos serviços objeto do Edital, sem prévia autorização do CRF-SC. 

XXXIII.  Manter  serviço  de  antifraude,  24  (vinte  e  quatro)  horas  por  dia,  com detecção  de  
clonagem e tomar as devidas providências, imediatamente após a ocorrência, comunicando ao  
órgão competente a respectiva ocorrência. 

XXXIV.  No  caso  de  clonagem,  o  licitante  vencedor  deverá  providenciar  imediatamente  a  
substituição do aparelho (chip) por outro equivalente, de forma que não haja a interrupção dos  
serviços,  devendo  permanecer  o  mesmo  número  substituído,  inclusive  com  a  transferência  
imediata da agenda sem nenhum prejuízo ao CRF-SC.  

XXXV. Não caucionar ou utilizar o CONTRATO para qualquer operação financeira, sob pena  
de rescisão contratual, sem a prévia e expressa anuência do CRF-SC. 

XXXVI.  Não  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  o  CONTRATO,  nem  subcontratar  
qualquer parte da prestação de serviço a que está obrigada, salvo nos casos previstos em Lei e  
autorizados pelo CRF-SC. 

XXXVII. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação  
específica  de  acidentes  do trabalho,  quando,  em ocorrência  da  espécie,  forem vítimas  seus  
empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas  
dependências do CRF-SC, ficando a Administração isenta de qualquer vínculo empregatício  
com os mesmos. 

XXXVIII. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou  
penal, relacionados com os serviços prestados, originariamente ou vinculado por prevenção,  
conexão ou contingência.

XXXIX. A inadimplência do licitante vencedor, com referência aos encargos estabelecidos nos  
itens anteriores, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CRF-SC, nem poderá  
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onerar  o  objeto  do  presente  certame,  razão  pela  qual  o  licitante  vencedor  renuncia,  
expressamente, a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CRF-SC. 

XXXXI. Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em serviço, bem como  
zelar pela integridade da comunicação. 

XXXXII. Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a assinatura do CONTRATO a ser  
firmado  entre  as  partes,  não  ultrapassando  os  prazos  previstos  no  Edital,  devendo  o  
faturamento incidir a partir da data de entrega dos acessos móveis devidamente habilitados.  

XXXXIII.  Manter,  durante  todo  o  período  de  vigência  do  CONTRATO  a  ser  firmado,  um  
preposto  aceito  pelo  CRF-SC  para  representação  do  licitante  vencedor  sempre  que  for  
necessário. 

XXXXIV. Acatar as orientações do CRF-SC, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização,  
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 

XXXXV. É expressamente proibida a contratação de serviços pertencentes ao quadro de pessoal  
da CONTRATANTE durante a execução dos serviços. 

XXXXVI. Garantir ao CRF-SC o direito de utilização da Portabilidade Numérica de Código de  
Acesso  nas  linhas  atualmente  contratadas  pela  Administração,  nas  condições  e  prazos  
estabelecidos no anexo à Resolução nº 460 da ANATEL, de 19 de março de 2007. 

Parágrafo Segundo - DAS OBRIGAÇÕES DO CRF-SC

I.  Além  das  obrigações  resultantes  da  observância  da  Lei  nº  10.520/2002  e  aplicando-se  
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, caberá ao CRF-SC:  

II. Proporcionar todas as facilidades para que o licitante vencedor possa desempenhar seus  
serviços dentro das normas do contrato a ser firmado entre as partes. 

III.  Permitir  o  acesso dos empregados da empresa vencedora às  suas dependências  para a  
execução dos serviços referentes ao objeto deste Edital, quando necessário.  

IV.Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que venham a ser  solicitados  pelo  licitante  
vencedor referentes ao objeto deste Edital. 

V. Controlar as ligações e as ocorrências havidas.  

VI. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, através da indicação de um servidor do  
CRF-SC, conforme art. 67 da Lei 8.666/93. 

VII. São atribuições do Fiscal do Contrato, nomeado pelo CRF-SC: 
a)  fiscalizar  e  acompanhar  a  execução  do  contrato,  de  acordo  com  as  obrigações  
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assumidas no contrato e na sua proposta de preços; 

b) manter contato com o preposto da empresa contratada, visando assegurar a prestação  
eficiente dos serviços contratados;

 
 c)  assegurar-se de que os preços contratados estão de acordo com os praticados no  

mercado pela empresa contratada, de forma a garantir que continuem sendo os mais vantajosos  
para a Administração; 

 d) solicitar à empresa contratada, sempre que necessário, a comprovação do valor dos  
preços praticados na data da emissão das faturas; 

VIII. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom desempenho destes.  

IX. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no  
mercado pelas demais prestadoras dos serviços de telefonia pessoal móvel, objeto do contrato a  
ser firmado entre as partes, de forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o  
CRF-SC. 

X. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto  
à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados  
e aceitos pelo CRF-SC, não deve ser interrompida. 

XI. Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação dos preços vigentes,  na data da  
emissão das contas telefônicas.

XII. Comunicar ao licitante vencedor todas e quaisquer irregularidades constatadas quando da  
prestação dos serviços e durante o prazo de vigência do contrato. 

XIII. Efetuar o pagamento das faturas devidamente atestadas pelo servidor responsável pela  
fiscalização do contrato, nas condições e preços pactuados. 
 
XIV. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações  
assumidas pelo licitante vencedor. 

XV. Solicitar através de preposto, o fornecimento de novas linhas, transferência, desligamento,  
bloqueio e troca de numeração sempre que for necessário e da conveniência do CRF-SC. 

XVI.  Receber,  zelar  e  guardar  os  aparelhos  de  telefones  móveis  celulares  fornecidos  em  
comodato pela empresa contratada, inclusive seus acessórios, devendo ainda: 

XVII. Ter a posse, o uso e gozo dos equipamentos da comodante, devendo devolvê-los no estado  
em que se encontrarem, sem direito a indenizações, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o  
término da vigência do contrato resultante do processo licitatório; 
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XVIII.  Orientar  o usuário dos equipamentos  da comodante que no caso de roubo, furto ou  
extravio, deverá ser procedida comunicação telefônica à empresa contratada para bloqueio do  
uso e, em seguida, apresentado o Boletim de Ocorrência, não se excluindo a responsabilidade  
da Administração de efetuar o pagamento dos serviços prestados até a data da comunicação do  
fato ocorrido. 

CLÁUSULA NONA – Garantia 
Parágrafo Primeiro – A garantia do(s) serviço(s), objeto desta licitação, será de acordo com  
o(s) Termo(s) de Referência constante(s) do ANEXO I deste Edital.

Parágrafo Segundo - Para o fiel cumprimento da garantia, a licitante vencedora deverá prover  
assistência técnica para o(s) serviço(s) na cidade de Florianópolis/SC ou qualquer outro local  
onde tenha sido prestado(s) o(s) serviço(s), devendo arcar com os custos do seu transporte para  
outras localidades, caso necessário. 

Parágrafo Terceiro - Deverão ser observadas as exigências previstas na Lei nº 8.078, de 11 de  
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

CLÁUSULA DÉCIMA – Das Sanções Administrativas

Parágrafo  Primeiro  –  A  recusa  injustificada  a  assinar  o  CONTRATO,  dentro  do  prazo  
estipulado  pela  Administração,  caracterizar-se-á  inexecução  total  do  contrato,  sujeitando  a  
adjudicatária às penalidades no art.  87, da Lei nº 8.666/93 e ainda ao pagamento de multa  
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do CONTRATO. 

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial do contrato a ser firmado entre as partes,  
o CRF-SC poderá, garantida a defesa prévia, caso a CONTRADA venha a incorrer em uma das  
situações previstas no art. 78, incisos I a IX, da Lei nº 8.666/93 e segundo a gravidade da falta  
cometida, aplicar as seguintes penalidades: 

 a - advertência por escrito; 

 b - multa moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) ao dia de atraso, até o 5º  
(quinto) dia após a data fixada para execução do serviço; e 0,07% (sete centésimos por cento)  
ao dia de atraso a partir do 6º (sexto) dia, calculada sobre o valor total do contrato; 

 c - multa compensatória equivalente ao valor integral do serviço não prestado, limitada  
a 15% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, pela rescisão determinada por ato  
unilateral do CRF-SC, nos casos previstos nos incisos I a XI do Art. 78 da Lei nº 8.666/93;  

 d – suspensão temporária de participar de licitação e contratar com a Administração  
pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

 e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,  
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enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a  
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no termo do artigo 87, da  
Lei 8.666/93. 
Parágrafo  Terceiro  -  As  multas  estabelecidas  nas  alíneas  ‘b’  e  ‘c’  do  item  11.2  são  
independentes  entre  si  e  serão  aplicadas  pela  autoridade  competente,  sendo  que  seu  
recolhimento  deverá  ser  efetuado  no  prazo  máximo  de  05  (cinco)  dias  úteis  contados  da  
intimação do CRF/SC, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.

Parágrafo Quarto - As sanções previstas nas alíneas ‘a’, ‘d’ e ‘e’ do subitem 11.2 poderão ser  
aplicadas concomitantemente com as alíneas ‘b’ e ‘c’ facultada a defesa prévia do interessado  
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em que a Contratada tomar ciência. 

Parágrafo Quinto - As sanções previstas nas alíneas ‘c’, ‘d’ e ‘e’ do subitem 11.2 poderão ser  
também aplicadas 
concomitantemente à licitante que: 

a - tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos fraude fiscal no  
recolhimento de quaisquer tributos; 

b - tenha praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação; 

c - demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude  
de atos ilícitos praticados. 

Parágrafo Sexto - Em quaisquer dos casos previstos nas sanções administrativas, será dado ao  
licitante vencedor o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo Sétimo - Em qualquer hipótese de aplicação de multa, ou reparações que o CRF-SC  
venha a fazer jus, os créditos existentes serão convertidos em pagamento parcial ou total da  
obrigação. 

Parágrafo  Oitavo -  As  sanções  somente  poderão ser  relevadas  em razão de  circunstâncias  
excepcionais  e  as  justificativas  somente  serão  aceitas  por  escrito,  fundamentadas  em fatos  
comprováveis a critério da autoridade competente e, desde que formuladas no prazo máximo de  
05 (cinco) dias úteis da data em que a CONTATRANTE tomar ciência. 

Parágrafo Nono - No caso de atraso na execução do objeto o CONTRATANTE poderá aplicar  
as sanções previstas no Contrato a ser firmado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Duração e Rescisão 

Parágrafo Primeiro - Os serviços objeto do presente edital serão realizados pelo período de 12  
(doze) meses, prorrogáveis por igual período conforme dispõe o art. 57, II da Lei Federal nº  
8.666/93 e suas alterações.
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Parágrafo Segundo - O prazo para a entrega das estações e início das operações dos serviços é  
de 30 (dias) dias corridos após a assinatura do contrato.

Parágrafo Terceiro - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos  
fatos elencados no artigo 78 e seguintes da Lei no 8.666/93. 

Parágrafo Quarto – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de  
rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei no 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do Foro

Parágrafo Primeiro - Fica eleito o foro da Subseção Judiciária Federal de Florianópolis para  
dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Casos Omissos

Parágrafo Primeiro  - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02 e da Lei no 

8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Das Disposições Finais

Parágrafo  Primeiro  –  Todas  as  comunicações,  relativas  ao  presente  Contrato,  serão  
consideradas como regularmente feitas se entregues ou enviadas por carta protocolada ou fax,  
na sede dos contratantes.

Parágrafo Segundo – Aplicam-se, no que couber, os art.  77, 78, 87 e 88 da Lei Federal nº  
8.666/93, para todos os efeitos legais

Parágrafo Terceiro – Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final,  
completa  e  exclusiva  do  acordo  entre  elas  celebrado,  substituindo  todas  as  propostas  ou  
contratos anteriores, verbais ou escritos, bem como todos as demais comunicações anteriores.

Parágrafo Quarto –E por estarem assim justas e contratadas as partes assinam o presente  
instrumento em 03 (TRÊS) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito e de justiça,  
na presença das duas testemunhas que também o assinam, para que produza todos os efeitos  
legais, inclusive contra terceiro.

Florianópolis,          de                       de 2012.

_________________________________________
Hortência Salett Muller Tierling

Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina
_________________________________________

Paulo Sérgio Teixeira de Araújo
Tesoureiro do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina

________________________________________
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Responsável - Empresa Contratada
_________________________________________

Testemunha:
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