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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 002/2019 

RETIFICAÇÃO 01 

 

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, 

localizado na Rua Crispim Mira, 421, Centro, Florianópolis/SC, mediante o Pregoeiro, designado 

pela Portaria nº 2460, de 03 de janeiro de 2018, torna público para conhecimento dos interessados 

que, através do site eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, fará realizar licitação, na 

modalidade Pregão, na forma Eletrônica, objetivando a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de telefonia fixa comutado, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. O 

procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, o Decreto n.º 5.450/2005, a Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e 

subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, bem como pelas normas 

e condições estabelecidas no presente Edital. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 Sede - Serviço de Telefonia Fixa Comutado (STFC) nas modalidades Local e Longa Distância 

Nacional digital E1 mínimo 30 canais, com plano de numeração para até 50 (cinquenta) ramais, na 

Sede do CRF/SC localizada em Florianópolis com central digital fornecida em regime de comodato. 

1.2 Seccionais - Serviço de Telefonia Fixa Comutado (STFC) nas modalidades Local e Longa 

Distância Nacional para terminal convencional, com 1 (um) canal para cada uma das seccionais 

espalhadas em seis cidades do estado de Santa Catarina, sendo: Caçador, Joinville, Chapecó, Lages, 

Criciúma e Blumenau. 

1.3 Havendo divergências entre a descrição do objeto constante deste edital e o descrito no site 

www.comprasgovernamentais.gov.br, no “SIASG”, prevalecerá sempre a descrição deste edital. 

 

2. DATA, HORÁRIO DE CADASTRAMENTO E DE ABERTURA DAS PROPOSTAS 

2.1 A proposta deverá ser registrada no Sistema ComprasNet, por meio do site 

www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 389459), até o horário da abertura da sessão eletrônica, 

que se dará no dia 18/07/2019 às 10h, no mesmo site. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao 

objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as 

exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e estiverem pre-

viamente credenciados perante o sistema eletrônico, por meio do site www.comprasnet.gov.br, para 

participação de Pregão Eletrônico. A participação nesta licitação significa: 

a) Que a empresa e as pessoas que a representam leram este edital e conhecem e concordam plena-

mente com as instruções, deveres e direitos aqui descritos; 

b) Conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como àquelas que indiretamente a re-

gulam; 

c) Conhecem e entendem a dinâmica e operacionalização do pregão em sua forma eletrônica; 

d) Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens, 

das condições de fornecimento ou participação ou questionamento quanto ao seu conteúdo. Antes de 

elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente todo o edital, e demais documentos 

anexos. 

3.2 Poderá participar deste Pregão, a empresa que atender a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação constante deste Edital e seus Anexos, e estiver devidamente credenciada, através do 

site www.comprasgovernamentais.gov.br, para acesso ao sistema eletrônico. 

3.2.1 As empresas deverão estar cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedo-

res - SICAF. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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3.2.2 A empresa participante poderá retirar o manual do pregão eletrônico para o fornecedor na opção 

“publicações”, sub-item “manuais” do site citado. 

3.3 Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante 

deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edi-

tal. 

3.3.1 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabili-

dade do licitante, bem assim, pelas transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico 

ou de eventual desconexão sua. 

3.4 A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida 

a comprovação a qualquer tempo. 

3.5 Não será admitida a participação de empresas: 

3.5.1 Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação; 

3.5.2 Que por qualquer motivo, estejam punidas com suspensão do direito de licitar com o CRF/SC, 

ou declaradas inidôneas com qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, federal, 

estadual, municipal ou Distrito Federal; 

3.5.3 Estrangeiras que não funcionem regularmente no país; 

3.5.4 Empresa licitante de sócios, diretores que tenham vínculo com o CRF/SC; 

3.5.5 Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extraju-

dicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 

3.5.6 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos 

ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico 

em comum; 

 

4. DA VISTORIA (OPCIONAL) 

4.1 Às licitantes será facultada visita técnica às dependências do local a que se refere o objeto destas 

especificações para dirimir dúvidas, verificar as instalações e condições; 

4.2 A licitante que deixar de realizar a visita técnica, opcional, de que trata o item 4.1 admite que as 

informações constantes neste Termo de Referência são suficientes para a elaboração da proposta, 

assumindo os riscos por eventuais discrepâncias observadas posteriormente; 

4.3 Caso a licitante queira efetuar a vistoria no imóvel, deverá agendá-la com o CRF/SC em até dois 

dias úteis da realização da sessão pública, por intermédio do telefone (48) 3298-5910, no horário das 

9h às 18h. 

 

5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

5.1 Para participar do Pregão, o licitante deverá se credenciar no sistema “Pregão Eletrônico” através 

do site www.comprasgovernamentais.gov.br. 

5.1.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e in-

transferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

5.1.2 O credenciamento do licitante, assim como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral 

atualizado no Sistema Integrado de Cadastramento de Fornecedores - SICAF. 

5.1.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou 

seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações ine-

rentes ao pregão eletrônico. 

5.1.4 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do 

licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 

ao provedor do sistema ou ao CRF/SC, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
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6. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

6.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos referentes ao ato convocatório ao Pregoeiro em 

até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por 

meio eletrônico, através do endereço dfc.compras@crfsc.gov.br, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre 

os questionamentos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

6.1.1 Os questionamentos respondidos estarão, sempre que possível, disponíveis no portal www.com-

prasgovernamentais.gov.br, para ciência de todos os interessados. 

6.2 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para realização da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão. Os pedidos de impugnação, bem como as respec-

tivas respostas, serão divulgados no site www.comprasgovernamentais.gov.br. 

6.2.1 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro horas). 

6.2.2 Havendo modificação no edital, será reaberto o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

7. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

7.1 Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sis-

tema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em con-

formidade com as exigências do instrumento convocatório (artigo 21, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005). 

7.1.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a 

licitante às sanções previstas neste edital (artigo 21, § 3º, do Decreto nº 5.450/2005). 

7.2 A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data 

e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de 

recebimento de propostas. 

7.2.1 Até a data e horário estabelecidos, neste edital para abertura da sessão, os licitantes poderão 

retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada (artigo 21, § 4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

7.2.2 O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances inseridos (artigo 13, 

inciso III, do Decreto nº 5.450/2005). 

7.2.3 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou pelo Pregoeiro ou de sua desconexão (artigo 13, inciso 

IV, do Decreto nº 5.450/2005). 

7.3 Em campo próprio, os licitantes deverão declarar, sob pena de inabilitação, que não emprega 

menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

7.4 Nos preços cotados ou lances deverão estar incluídas todas as despesas, impostos, taxas, contri-

buições e todos e quaisquer custos incidentes, direta ou indiretamente, sobre os produtos a serem 

fornecidos. 

7.5 Na elaboração da proposta eletrônica deverá conter ainda o seguinte requisito: 

a) consignar em moeda nacional, expressa em algarismos e por extenso, o preço unitário e total por 

item ofertado, de acordo com os preços praticados no mercado, e conforme estabelece o artigo 43, 

inciso IV da Lei nº 8.666/1993, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula; 

7.6 A proposta escrita, resultante da fase de lances, além do disposto nas alíneas “a” do sub-item 

anterior, deverá conter: 

a) declaração expressa de estarem incluídas nos preços todas as despesas com impostos, taxas, con-

tribuições, fretes e todos e quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente sobre os pro-

dutos ofertados. Será considerado como tal, a proposta que for omissa. 

b) prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação; será 

considerado como tal o prazo da proposta omissa. 

c) deve constar na Proposta ou em folha a ela anexada os seguintes dados do licitante: razão social, 

número do CNPJ/MF, endereço completo, telefone/fax, e-mail, número de conta-corrente, agência, 
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banco e praça de pagamento. Deverá conter também, os seguintes dados do Representante Legal da 

Empresa: nome, endereço residencial completo, CPF/MF, Cargo/Função, RG, Órgão Expedidor, na-

turalidade, nacionalidade, estado civil e e-mail. 

7.7 A Proposta resultante da etapa de lances, contendo a especificação detalhada do objeto ofertado 

deverá ser encaminhada, quando solicitada pelo pregoeiro, através do sistema do pregão eletrônico. 

Se aceita, a proposta deverá ser encaminhada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados a 

partir do encerramento da sessão pública, contendo a identificação completa (CNPJ, endereço, etc.), 

informando os respectivos valores atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofer-

tados, para o seguinte endereço: CRF/SC, Rua Crispim Mira, 421 – Centro – Florianópolis/SC, CEP 

88.020-095 ou para o e-mail dfc.compras@crfsc.gov.br, a critério do pregoeiro. 

 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO 

8.1 O início da sessão pública se dará pelo Pregoeiro, via sistema eletrônico, na data e horário previs-

tos neste Edital e realizar-se-á de acordo com o Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005, publicado 

no DOU de 01 de junho de 2005, com a divulgação das propostas de preços recebidas, em conformi-

dade com o item 7, que deverão estar em perfeita consonância com as especificações e condições de 

fornecimentos detalhadas no presente Edital e seus Anexos. 

8.2 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

9. DA CONFORMIDADE DA PROPOSTA 

9.1 O Pregoeiro efetuará a análise da conformidade da proposta, verificando se as descrições das 

propostas cadastradas estão adequadas às especificações contidas no Edital. 

9.2 O Pregoeiro desclassificará a proposta em desacordo com as especificações exigidas no Edital ou 

com valores que contenham erro material e classificará as propostas que participarão da fase de lances. 

9.3 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompa-

nhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.4 As propostas contendo a descrição do objeto do presente edital, valor e eventuais anexos estarão 

disponíveis na internet. 

9.5 O sistema disponibilizará campo próprio para envio de mensagem do Pregoeiro aos Licitantes. 

 

10. DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES) 

10.1 Na abertura da etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respec-

tivo horário de registro e valor. 

10.1.1 O valor do lance deverá corresponder ao MENOR PREÇO GLOBAL, em moeda nacional com 

no máximo duas casas decimais, sendo considerado vencedor aquele que ofertar o menor preço e 

atendidas as exigências deste Edital e seus anexos. 

10.1.2 No preço cotado, deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como as 

despesas com impostos, taxas, seguros, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente 

no objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse. 

10.2 Observado o horário fixado para a formulação de lance e as regras de sua aceitação, a licitante 

será imediatamente informada do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

10.3 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de acei-

tação dos mesmos. 

10.4 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 

10.5 Durante a sessão pública do pregão eletrônico, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 

10.6 A etapa de lances será encerrada por determinação do sistema, após solicitação do pregoeiro. 

mailto:compras@crfsc.org.br
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10.7 O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que trans-

correrá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será auto-

maticamente encerrada a recepção de lances. 

10.8 O pregoeiro não se responsabiliza, em hipótese alguma, por possíveis erros no registro dos lances 

por parte das licitantes. 

10.9 No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando o prego-

eiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

10.10 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será 

suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes. 

 

11. DO JULGAMENTO, NEGOCIAÇÃO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 

11.1 Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja 

obtido melhor preço, e decidirá sobre a sua aceitação, observado os critérios de julgamento, não se 

admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital. 

11.1.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

11.1.2 Durante a etapa de aceitação, o Pregoeiro convocará a licitante detentora do melhor lance a 

enviar a proposta referente ao objeto desta licitação, exclusivamente através do Sistema do Pregão 

Eletrônico, em prazo que poderá ser definido, via chat, durante a Sessão do Pregão. 

11.1.3 Após a fase de lances, havendo dúvidas ou necessidade de alguma confirmação, o Pregoeiro 

poderá convocar a empresa no chat do sistema para obter as informações que se fizerem necessárias. 

11.1.4 Caso não exista manifestação e/ou interesse por parte da empresa na negociação no chat do 

sistema, o Pregoeiro poderá recusar a proposta a qual não foi possível obter as informações. 

11.2 Após análise e aceitação da proposta, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor imediatamente 

após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e 

decisão acerca da aceitação do valor, de modo a enquadrá-la no valor estimado. 

11.3 Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor, se o licitante vencedor não atender às 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade, e posteriormente procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, segundo o 

critério de menor preço e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda 

ao edital. 

11.3.1 Ocorrendo a hipótese anterior, o Pregoeiro poderá ainda negociar com o licitante, no sentido 

de se obter preço melhor. 

 

12. DA HABILITAÇÃO 

12.1 Os licitantes devem possuir os níveis I a IVI validados no Sistema de Cadastramento Unificado 

de Fornecedores - SICAF, cuja confirmação será efetuada mediante consulta “on line”, após a análise 

e julgamento da Proposta. 

12.1.1 A consulta, em diligência, junto ao SICAF pelo pregoeiro constituirá meio de prova. 

12.2 Em atendimento ao Acórdão nº 1793/2011-TCU, durante a fase de habilitação, além do SICAF, 

poderão ainda serem efetuadas as seguintes consultas: 

a) junto ao Portal da Transparência, de existência de registros impeditivos da contratação, no Cadastro 

de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU; 

b) junto ao Conselho Nacional de Justiça, de existência de registros impeditivos da contratação por 

improbidade administrativa, no Cadastro de Condenações Civis por Ato de Improbidade; 

c) junto ao portal do Tribunal Superior do Trabalho, em atendimento a Lei 12.440/2011, para verifi-

cação de pendências trabalhistas por meio de emissão de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

12.2.1 A existência de qualquer registro nas consultas previstas acima implicará na inabilitação da 

empresa. 
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12.2.3 Se a consulta cadastral indicar alguma documentação com o prazo de validade vencido, a em-

presa deverá enviar pelo sistema eletrônico ou pelo e-mail dfc.compras@crfsc.gov.br, as certidões 

válidas, que terão sua veracidade confirmada junto ao site do emissor. Caso a veracidade das certidões 

não possa ser verificada pela internet, deverão as mesmas ser apresentadas conforme estabelece o 

sub-item 12.4.2. 

12.2.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

12.2.4.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for de-

clarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 

para a regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e emissão de even-

tuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

12.2.4.2 A não regularização da documentação no prazo previsto no sub-item anterior implicará a 

decadência do direito à contratação, sem prejuízos das sanções previstas no artigo 7º da Lei 10.520/02, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação 

para a assinatura do contrato ou a revogação da licitação. 

12.3 Em campo próprio do Sistema, os licitantes deverão declarar a inexistência de fato superveniente 

impeditivo de sua habilitação, que não empregam menores e elaboração independente de proposta. 

12.4 A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País deverá apresentar o decreto de 

autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

12.5 Para fins de habilitação, caso alguma certidão encontre-se vencida ou inexistente no SICAF, a 

verificação, em diligência, pelo Pregoeiro ou equipe de apoio, nos sítios eletrônicos oficiais do ór-

gão/entidade emissor da(s) certidão(ões) constituirá meio legal de prova. 

12.5.1 Caso não seja possível realizar a verificação acima descrita, a(s) certidão(ões) necessária(s) 

será(ão) solicitada(s) via chat, e deverá(ão) ser encaminhada(s) ao Pregoeiro, em prazo a ser determi-

nado durante a sessão do pregão, sendo os originais, ou cópias autenticadas apresentados no prazo 

máximo de 02 (dois) dias úteis contadas do encerramento da sessão pública do pregão. 

12.5.2 Caso algum documento seja exigido nos termos do subitem anterior estes deverão ser: 

a) apresentados em original ou cópia autenticada em cartório, ou; 

b) apresentados em cópia simples acompanhada do original para efeito de autenticação pelo pregoeiro 

ou membro da equipe de apoio ou outro servidor por ele indicado, ou; 

c) publicados em Órgão da Imprensa Oficial, ou ainda; 

d) extraídos da internet, ficando nesta hipótese sua veracidade sujeita à consulta a ser feita pelo Pre-

goeiro ou Equipe de Apoio deste Pregão. 

12.5.3 Nos documentos deverá constar sua validade. Se o prazo de validade for omisso, será consi-

derado o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do dia subsequente ao da sua expedição. 

12.5.4 Documento apresentado com validade expirada acarretará a inabilitação do proponente. 

12.6 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer dispo-

sitivo deste edital e seus anexos, ou, ainda, não for apresentada no prazo estabelecido, o pregoeiro 

considerará o proponente inabilitado, devendo instruir o processo com vistas a possíveis penalidades. 

12.7 A documentação será anexada ao processo, sendo inabilitados aqueles licitantes cuja documen-

tação esteja em desacordo com o disposto neste edital e/ou apresente irregularidades. 

12.8 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos 

documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 

12.9 O não cumprimento das condições habilitatórias implicará a inabilitação do licitante sem preju-

ízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

12.10 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for a filial, 

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 
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13. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

13.1 Qualquer licitante poderá, durante a sessão pública e no momento adequado, de forma imediata 

e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será con-

cedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde 

logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensá-

veis à defesa dos seus interesses. 

13.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos ter-

mos do caput, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o 

objeto ao licitante declarado vencedor. 

13.2.1 Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que 

o licitante pretende que sejam revistos pela autoridade superior àquela que proferiu a decisão. 

13.3 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveita-

mento. 

13.4 Os autos do Processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Compras 

e Licitações do CRF/SC, com endereço na Rua Crispim Mira, 421 Centro – Centro – Florianópolis/SC, 

CEP 88.020-540, de Segunda a Sexta-feira, das 9h às 18h. 

 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à 

interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido 

à homologação pela Presidente do CRF/SC. 

14.2 No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão e constatada a regularidade dos atos 

praticados, o CRF/SC adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

 

15. FISCALIZAÇÃO 

15.1. A execução do objeto será acompanhada, fiscalizada e avaliada pelo CRF-SC, através do De-

partamento de Informática do CRF/SC, a quem competirá comunicar as falhas porventura constatadas. 

15.2. A fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse do CRF-SC. 

15.3. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto, deverão ser prontamente atendidas 

pela adjudicatária, sem qualquer ônus para o CRF-SC. 

15.4. Qualquer fiscalização exercida pelo CRF-SC, feita em seu exclusivo interesse, não implica cor-

responsabilidade pela execução do objeto e não exime a adjudicatária de suas obrigações pela fisca-

lização e perfeita execução do mesmo. 

 

16. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

16.1 Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para 

assinatura do contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2 O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado 

pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 

CRF/SC. 

 

17 – DAS SANÇÕES 

17.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com 

a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, 

sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) 

sobre o valor total da contratação, a LICITANTE VENCEDORA que: 

17.1.1 apresentar documentação falsa; 

17.1.2 fraudar a execução do contrato; 

17.1.3 comportar-se de modo inidôneo; 
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17.1.4 cometer fraude fiscal; 

17.1.5 fizer declaração falsa. 

17.2 Para os fins do item 17.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 90, 

92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

17.3 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei 

nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de 

inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a LICITANTE VENCEDORA poderá ser 

apenada, isoladamente, ou juntamente com a multa definida no item 8.1, com as seguintes penalidades: 

17.3.1 advertência; 

17.3.2 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CRF/SC, 

por prazo não superior a dois anos; 

17.3.3 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a LICITANTE 

VENCEDORA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso anterior; ou 

17.3.4 impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou nos 

sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 

10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

17.4 No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a LICITANTE 

VENCEDORA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor referencial. 

17.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

17.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

18. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

18.1 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 pro-

posta. 

18.2 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). 

18.3 A apresentação da proposta implica para o licitante a observância dos preceitos legais e regula-

mentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições 

deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer etapa do Pregão. 

18.4 Após apresentação da proposta, não cabe desistência da mesma. São consideradas propostas 

apresentadas aquelas que estiverem registradas quando da abertura do certame. 

18.5 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a Sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subse-

quente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação ex-

pressa do Pregoeiro em sentido contrário. 

18.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento e, em ambos os casos, só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente no CRF/SC. 

18.7 As normas que disciplinam este pregão serão interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 

segurança deste instrumento. 
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18.8. Quaisquer dúvidas existentes sobre o disposto no presente Edital poderão ser dirimidas no Con-

selho Regional de Farmácia CRF-SC, na Rua Crispim Mira, 421, Centro, em Florianópolis/SC, pelo 

e-mail dfc.compras@crfsc.gov.br ou ainda pelo telefone (48)3298-5900. 

18.8.1. As dúvidas dirimidas ou outras informações pertinentes serão registradas no sistema para 

acesso público a todos os interessados. 

18.9. Aos casos omissos aplicar-se-ão, no que couber, as demais disposições constantes do Decreto 

5.450/2005, da Lei 10.520/2002, da Lei 8.666/1993 e legislação correlata. 

18.10. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será Subseção Federal de Florianópo-

lis/SC, com exclusividade. 

18.11 Fazem parte do edital, como se nele transcritos fossem: 

a) Anexo I - Termo de Referência; 

b) Anexo II - Modelo de Proposta. 

C) Anexo III – Minuta do Contrato 

 

 

 
 

Assinado eletronicamente por Karen Berenice Denez, 

Presidente do CRF/SC, com fundamento no Decreto nº 
8.539, de 8 de outubro de 2015. 

 

 

 

Assinado eletronicamente por Everaldo Amaral, 

Presidente da CCL do CRF/SC, com fundamento no Decreto 
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO 002/2019. 

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 Contratação de empresa autorizada pela ANATEL para a prestação de Serviços Telefônicos Fixos 

Comutados – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades Local e Longa Distância Nacional, 

pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, nos termos da Lei nº 

8.666/93, especificamente: 

 

Item Descrição 
Valor Anual 

de Referencia 

1 Serviço de Telefonia Fixa Comutado (STFC) nas modalidades Local e 

Longa Distância Nacional digital E1, SIP ou equivalente mínimo 30 

canais, com plano de numeração para até 50 (cinquenta) ramais, na 

Sede do CRF/SC localizada em Florianópolis com central digital 

fornecida em regime de comodato. O tipo e especificações do PABX, 

ou equivalente, ficará a cargo da licitante que deverá fornecer em 

regime de comodato. 

R$ 21.611,70 

2 Serviço de Telefonia Fixa Comutado (STFC) nas modalidades Local e 

Longa Distância Nacional para terminal convencional, com 1 (um) canal 

para cada uma das seccionais espalhadas em seis cidades do estado de Santa 

Catarina, sendo: Caçador, Joinville, Chapecó, Lages, Criciúma e Blumenau 

R$ 7.851,28 

 

1.2 Para o item 1 está sendo considerado o acesso digital E1, SIP ou equivalente com fornecimento 

do equipamento PABX ou equivalente, podendo seu faturamento ocorrer em faturas-Nota Fiscal 

separadas. 

 

1.3 O valor estimado baseou-se no consumo mensal dos serviços de telefonia e consulta ao mercado 

conforme a memória de cálculo contendo perfil de tráfego: 

 
Item Sub-

Item 
Descrição Unidade 

Quantidade 

Anual 

Valor Médio 

unitário (R$) 

Valor total 

anual (R$) 

01 

1.1 Sede - Tarifa de habilitação Unitário 1 1.167,43 1.167,43 

1.2 

Sede - Tarifa de Assinatura E1 

30 canais com franquia de 5.000 

minutos fixo-fixo local 

Unitário 12 917,46 11.009,49 

1.3 
Sede - Tarifa de Assinatura 

DDR 100 Ramais 
Unitário 12 350,05 4.200,60 

1.4 Sede - Tráfego fixo-fixo local Minuto 12.456 0,15 1.895,75 

1.5 
Sede - Tráfego fixo-fixo Intra-

Regional 
Minuto 3.312 0,54 1.775,70 

1.6 
Sede - Tráfego fixo-fixo Inter-

Regional 
Minuto 2.400 0,65 1.562,74 

Valor Global para o item 1 21.611,70 

02 

2.1 
6 (Seis) Seccionais - Tarifa de 

habilitação 
Unitário 6 63,85 383,10 

2.2 

6 (Seis) Seccionais - Tarifa de 

Assinatura com franquia de 150 

minutos fixo-fixo local por linha 

Unitário 72 78,19 5.629,68 

2.3 
6 (Seis) Seccionais - Tráfego 

fixo-fixo local 
Minuto 4.884 0,14 312,41 
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2.4 
6 (Seis) Seccionais - Tráfego 

fixo-fixo Intra-Regional 
Minuto 1569,60 0,58 912,75 

2.5 
6 (Seis) Seccionais - Tráfego 

fixo-fixo Inter-Regional 
Minuto 1046,40 0,67 613,34 

Valor Global para o item 2 7.851,28 

 

1.3.1 A estimativa de tráfego indicada neste instrumento não se constitui em qualquer compromisso 

de consumo para o CRF/SC. 

14.4 A tarifas que se tratam neste instrumento se referem as descritas na resolução da Agencia 

Nacional de Telecomunicações ANATEL nº 426, de 9 de dezembro de 2005 e compreendem: 

1.4.1 Tarifa de habilitação: valor devido pelo assinante, no início da prestação de serviço, que lhe 

possibilita a fruição imediata e plena do STFC; 

1.4.2 O custo com o serviço de “habilitação” não é renovável mês a mês ou em caso de prorrogação 

contratual, podendo ser cobrado apenas quando do início da prestação dos serviços; 

1.4.3 Tarifa de assinatura: valor devido pelo assinante em contrapartida da manutenção da 

disponibilidade do acesso telefônico de forma individualizada para fruição contínua do serviço; 

1.4.4 Tarifa de utilização (trafego): valor devido pelo usuário pelo uso do STFC, por unidade de 

medição. 

1.5 Todos os equipamentos necessários para chegada até Central Privada de Comutação Telefônica 

(CPCT) serão fornecidos sem ônus ao CRF/SC. 

1.6 No caso de interrupção no serviço, a CONTRATADA seguirá o disposto na resolução da Agencia 

Nacional de Telecomunicações ANATEL nº 426, de 9 de dezembro de 2005, Capítulo VI - DA 

INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ou outra que vier a substituí-la. 

1.7 Os serviços, desde a habilitação até o encerramento do contrato, deverão seguir as prescrições, 

recomendações, regulamentações e normas da ANATEL, da ABNT, das empresas concessionárias e 

autorizadas, dos fabricantes dos equipamentos e outras pertinentes. 

 

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1 Para atendimento às suas necessidades de comunicação o Conselho Regional de Farmácia de 

Santa Catarina, entre outras modalidades, deve manter um meio de uso comum, de acesso instan-

tâneo e fácil ao público em geral e com custo reduzido, essa modalidade é atendida pelo Serviço 

de Telefonia Fixa Comutado. 

2.2 As estimativas acima são baseadas na utilização do serviço durante os meses de janeiro a 

outubro de 2018.  

2.3 Para Sede e Seccionais não serão utilizados os Serviços de Telefonia Fixo-Móvel local ou 

longa distância. 

 

3 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1 Os serviços a serem contratados enquadram-se na definição de “serviços comuns”, nos termos 

do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002. 

3.2 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, 

constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de com-

petência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo 

plano de cargos. 

3.3 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e 

a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordina-

ção direta. 

3.4 Os serviços a serem contratados são de natureza contínua, com duração inicial de 12 (doze) 

meses, prorrogável até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, e não envolvem dedicação exclusiva 

de mão de obra. 

3.5 A seleção do fornecedor se dará mediante licitação na modalidade de Pregão, na forma eletrô-

nica. 
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4 DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos con-

signados na dotação orçamentária 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral 

4.2 No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas 

da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 

 

5 DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 No prazo de 30 (trinta) dias contados da assinatura do Termo de Contrato, a Contratada deverá 

disponibilizar os acessos necessários à efetiva prestação dos serviços, no(s) seguinte(s) endereço:  

 

Sede Regional 

Telefone: (48) 3298.5900 a 5949 (mínimo) 

Endereço: Rua Crispim Mira, 421 – Centro – Florianópolis – SC, 88020-540 

 

Seccional Caçador 

Telefone: (49) 3563.6514 

Endereço: R. Victor Baptista Adami, esquina com R. Osório Timermann 18 – Edif. Ouro Verde 

(Sala 22) – CEP 89500-139 – Centro – Caçador – SC  

 

Joinville 

Telefone: (47) 3422.3670 

Endereço: R. Mario Lobo, 61 – Ed. Terraço Center – Sala 907 – Centro CEP 89201-330 – Joinville 

– SC  

 

Chapecó 

Telefone: (49) 3322.5777 

Endereço Av. Porto Alegre, 173-D Sala 5 – Centro – CEP 89802-130 – Chapecó – SC 

 

Lages 

Telefone: (49) 3223.0684 

Endereço: R. Marechal Deodoro, 71 – Ed Cutia – Sala 401 – Centro CEP 88501-000 – Lages – 

SC  

 

Criciúma 

Telefone: (48) 3433.0987 

Endereço: R. Cel. Pedro Benedet, 190 – Ed. Catarina Gaidzinski – Sala 509 – Centro – CEP 

88801-250 – Criciúma – SC 

 

Blumenau 

Telefone: (47) 3035.2522 

Endereço: R. Dr. Luiz de Freitas Melro, 395 – Ed. Columbia Center – Sala 307 – Centro – CEP 

89010-921 – Blumenau – SC  

 

5.2 A licitante vencedora deverá tomar as providências para realizar a portabilidade, mantendo os 

mesmos números (códigos de acesso) utilizados pelo CRF/SC. 

5.3 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as espe-

cificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 

2 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalida-

des. 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CRF/SC – www.crfsc.gov.br 
Rua Crispim Mira, 421 – Centro – CEP 88.020-540 Fone (48)3298-5900 – Florianópolis/SC 

 

5.4 Prestação dos serviços contratados 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o período 

de vigência contratual, salvaguardados os casos de interrupções programadas previstas na regulamen-

tação vigente. 

 

6 VISTORIA (OPCIONAL) 

6.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vis-

toria nas instalações dos locais de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para 

esse fim, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone 48 3298-5901. 

6.2 A licitante que deixar de realizar a visita técnica de que trata o item 6.1 admite que as infor-

mações constantes neste Termo de Referência são suficientes para a elaboração da proposta, assu-

mindo os riscos por eventuais discrepâncias observadas posteriormente. 

6.3 Caso a licitante queira efetuar a vistoria no imóvel, deverá agendá-la com o CRF/SC em até 

dois dias úteis da realização da sessão pública, por intermédio do telefone (48) 3298-5910, no horário 

das 9h às 18h. 

 

7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

7.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente desig-

nado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 

dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade compe-

tente para as providências cabíveis. 

7.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execu-

ção dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

7.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabele-

cidas no Edital e seus anexos. 

7.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela 

contratada, em conformidade com o item 6, ANEXO XI, da IN nº 05/2017. 

7.6 Cumprir as obrigações impostas pelas Resoluções ANATEL nº 632/2014 (Regulamento Geral 

de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações), nº 426/2005 (Regulamento do STFC) 

e/ou nº 477/2007 (Regulamento do SMP), no que cabível.   

 

8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, 

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além 

de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quanti-

dade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta. 

8.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados 

8.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 

artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contra-

tante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contra-

tada, o valor correspondente aos danos sofridos. 

8.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executa-

dos, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

8.5 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, 

além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso. 

8.6 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentra-

rão o órgão para a execução do serviço. 
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8.7 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 

as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Contratante. 

8.8 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração. 

8.9 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 

serviços. 

8.10 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

8.11 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.12 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do con-

trato. 

8.13 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satis-

fatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados 

nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.14 Cumprir as obrigações impostas pelas Resoluções ANATEL nº 632/2014 (Regulamento Geral 

de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações), nº 426/2005 (Regulamento do STFC). 

8.15 Implementar a portabilidade dos códigos de acesso da CONTRATANTE, nos termos garanti-

dos pela Resolução ANATEL nº 460/2007 e legislação subsequente. 

8.16 Na hipótese de cobrança indevida e eventual pagamento, devolver à CONTRATANTE valor 

igual do dobro do pago em excesso, acrescido de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 

ao mês pro rata die (cf. art. 85 da Resolução ANATEL nº 632/2004). 

8.17 A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, para fins de liquidação e pagamento, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias uteis da data de vencimento (cf. art. 76 da Resolução ANA-

TEL nº 632/2014), no endereço da sede da Contratante, em Florianópolis, Fatura/Nota Fiscal dos 

serviços telefônicos prestados. 

8.18 Fatura/Nota Fiscal a ser apresentada deverá compreender demonstrativo de utilização dos ser-

viços telefônicos no período considerado, evidenciando, no mínimo, para cada linha telefônica, a 

identificação individual das chamadas de longa distância nacional realizadas, com especificação do 

horário, tempo de duração e o correspondente valor total tarifado. 

8.19 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, 

condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação 

aos serviços efetivamente prestados. 

8.20 Na hipótese de cobrança indevida de ligações telefônicas, a CONTRATADA deverá reapre-

sentar Fatura/Nota Fiscal adequadamente corrigida, isenta dos vícios originais, com a fixação de novo 

prazo de vencimento para a realização do correspondente pagamento. 

8.21 Os serviços telefônicos deverão ser reconhecidos e cobrados dentro do prazo máximo definido 

em regulamentação específica da ANATEL. Os serviços faturados fora do prazo regulamentar não 

obrigam a CONTRATANTE a quitá-los, sendo que sua fiel observância representa exclusiva respon-

sabilidade da CONTRATADA. 

 

9 DA SUBCONTRATAÇÃO 

9.1 É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto, sendo permitidos ape-

nas subcontratar os serviços acessórios, como por ex. instalação e manutenção. 

9.2 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada 

pela perfeita execução contratual, bem como pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenci-

amento centralizado e pela qualidade da subcontratação, cabendo-lhe realizar a supervisão e coorde-

nação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cum-

primento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
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10 ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

10.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 

que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licita-

ção original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execu-

ção do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

11 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

11.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da con-

formidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, 

especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto 

nº 2.271, de 1997. 

11.2 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 

controle da execução dos serviços e do contrato. 

11.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste Termo de Referência. 

11.4 A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto para aferi-

ção da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com 

base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA: 

11.5 não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exi-

gida as atividades contratadas; ou 

11.6 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou uti-

lizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

11.7 Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 

qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRA-

TADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 

11.8 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução 

do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços reali-

zada. 

11.9 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

11.10 A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor ní-

vel de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepciona-

lidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do pres-

tador. 

11.11 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em re-

lação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos 

nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de 

acordo com as regras previstas no ato convocatório. 

11.12 O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 

escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços. 

11.13 O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem 

perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta 

promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de 

alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.14 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, ado-

tando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto 

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

11.15 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CRF/SC – www.crfsc.gov.br 
Rua Crispim Mira, 421 – Centro – CEP 88.020-540 Fone (48)3298-5900 – Florianópolis/SC 

 

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.16 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contra-

tada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocor-

rência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

12 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

As sanções administrativas decorrentes desta contratação constam na minuta do contrato, conforme 

anexo III. 

 

13 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

13.1 A contratação em referência rege-se, em especial, pelos comandos da seguinte legislação: 

13.2 Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações - LGT); 

13.3 Decreto nº 6.654/2008 (Plano Geral de Outorgas de Serviço de Telecomunicações prestado no 

regime público); 

13.4 Resolução ANATEL nº 426, de 9 de dezembro de 2005 (Regulamento do Serviço Telefônico 

Fixo Comutado – STFC); 

13.5 Resolução ANATEL nº 632, de 7 de março de 2014 (Regulamento Geral de Direitos do Con-

sumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC); 

13.6 Demais normas regulamentares expedidas pela ANATEL. 
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ANEXO II – MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS 

Edital de Pregão Eletrônico 002/2019 

 

Ao CRF/SC 

 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços para o fornecimento dos materiais/serviços abaixo 

relacionados, nos termos do Edital e Anexos. 

 

Item 1 (descrição conforme termo de referência)  

...... 

Taxa de Habilitação: .... 

 

Item 2 (descrição conforme termo de referência) 

...... 

Taxa de Habilitação.... 

 

 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da aber-

tura da licitação. 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Ane-

xos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Refe-

rência. 

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, 

fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, 

impostos, gastos com transportes, seguros ou quaisquer outros que possam incidir sobre a empresa, 

sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventu-

almente concedidos. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a cumprir nossas obrigações, e 

para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados: 

 

Dados da Empresa: 

Razão Social, CNPJ, Endereço Completo, Telefone e Email: 

 

Dados do Representante da Empresa para assinatura do contrato 

Nome – CPF – RG 
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ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 

Edital de Pregão Eletrônico 002/2019 

Contrato XXX/2019 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

MENSAL QUE CELEBRAM O CRF/SC E A 

EMPRESA: _____________ 

 

CONTRATANTE: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina – CRF/SC, pessoa 

jurídica de direito público, CNPJ 83.900.969/0001-46, localizado na Rua Crispim Mira, 421 Centro, 

Florianópolis, SC, neste ato representado por sua Presidente Farm. Karen Berenice Denez e seu 

Tesoureiro Farm. Marcos Aurélio Thiesen Koerich. 

CONTRATADA: xxxx, CNPJ: xxxxxxxxxxx, com endereço: xxxxxxxxxx, representado por 

xxxxxxxxx, CPF:xxxxxxxxxxx. 

 

OS CONTRATANTES 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 do Pregão Eletrônico 002/2019 pelos termos da proposta da Contratada de ...../....../2019 e 

pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Contratação de empresa autorizada pela ANATEL para a prestação de Serviços Telefônicos Fixos 

Comutados – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades Local e Longa Distância Nacional, 

pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, nos termos da Lei nº 

8.666/93, especificamente: 

..... 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, o valor 

mensal estimado de R$.................... (........................), considerando os preços licitados constantes da 

proposta da CONTRATADA. 

2.1.1. O valor a ser pago pela tarifa de habilitação/instalação ocorrerá quando da instalação e 

habilitação da linha telefônica, ou em caso de alteração de endereço do CRF/SC. 

2.2 O pagamento será feito mensalmente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados da 

entrega da respectiva nota fiscal ao CRF-SC, na Rua Crispim Mira, 421, nesta Capital, devendo a 

despesa correr à conta do ELEMENTO 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 – Serviços de Comunicação em 

geral. 

2.3 A CONTRATADA emitirá a nota fiscal de prestação de serviços 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. 

2.4 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°1234/2012 

da SRF, LC n°116/2006 e LC n°126/2003, Decreto n°3.048/99). 

2.5 A empresa poderá optar pela apresentação de boletos bancários 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. 

2.6 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 Empresa. 

2.7 Caso a empresa esteja obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica, deverá enviar o arquivo .xml 
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por email, ou manter disponível para download. 

2.8 Em havendo atraso de pagamentos, por parte da CONTRATANTE, será o valor incluído na 

nota fiscal-fatura do próximo mês, a incidir multa de 2% sobre o valor da fatura em atraso, 

juros de mora na ordem de 1% ao mês e a correção monetária pelo IGP-DI, nos termos da 

Portaria 1960, de 06/12/1996 do Ministério das Comunicações. 

2.9 O atraso no pagamento por mais de 10 (dez) dias poderá implicar na suspensão dos serviços, após 

notificação, prestados pela CONTRATADA, até que a CONTRATANTE regularize a situação com o 

pagamento devido; não havendo, outrossim, qualquer responsabilidade da parte da CONTRATADA 

por atrasos ou perdas sofridas por clientes da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DA VIGÊNCIA E RESCISÃO 

3.1 – A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de ....../....../2019. 

3.2 – Durante a vigência da contratação, será permitida a fusão, cisão ou incorporação da contratada 

com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 

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

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

da Administração à continuidade do contrato. 

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

3.3.1 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE 

poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já 

calculados ou estimados. 

3.3.2 – No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE 

adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE 

4.1. Decorrido o prazo de 12 meses, havendo interesse, as partes poderão prorrogar por mais 12 meses 

mediante termo aditivo ou termo de apostilamento.  

4.2 O valor da tarifa sofrerá reajuste sempre que autorizado pelo órgão competente ANATEL, 

aprovado pelo Governo Federal, e somente serão objetos de revisão decorridos os 12 (doze) meses 

iniciais do contrato. 

4.3 O reajuste será aplicado de acordo com o Índice de Serviços de Telecomunicações (IST) ou outro 

índice determinado pelo poder concedente. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO 

5.1 A instalação e/ou habilitação das linhas telefônicas, descritas na cláusula primeira, deverão 

ocorrer em até 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato, ou expedição da ordem de serviço, 

ou ainda nota de empenho. 

5.2 A Contratada deve fornecer todos os insumos, suprimentos e componentes necessários para a 

instalação e pleno funcionamento do objeto da contratação, não cabendo qualquer ônus adicional para 

o CRF/SC; 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Parágrafo Primeiro - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

I. Manter, durante todo o período de vigência do CONTRATO a ser firmado, um preposto para 

representação do licitante vencedor sempre que for necessário. 

II. Efetuar a prestação de serviços de telefonia fixa, 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 
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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. Prestar cobertura de recepção e de transmissão na área de mobilidade ou em outros pontos do 

território nacional. 

V. Dar acesso ao preposto do CRF-SC à página eletrônica da CONTRATADA para fins de verificação 

de preços de mercado e consultas de faturas e demais facilidades objetivando a continuidade 

contratual. 

VI. 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. 

VII. 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. 

VIII. Providenciar, a portabilidade dos números de telefone em utilização pela CONTRATANTE. 

IX. 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. 

X. 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. 

XI. 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 na 

regulamentação em vigor. 

XII. 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. 

XIII. Atender de imediato quaisquer solicitações de serviços ou reparos nos acessos disponibilizados 

para o CRF-SC, devendo providenciar, no que lhe couber, 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. 

XIV. Zelar pela perfeita execução dos serviços, devendo as falhas porventura ocorridas serem sanadas 

nos prazos estabelecidos por regulamentação da ANATEL. 

XV. 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. 

XVI. 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. 

XVII.  Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação 

dos serviços objeto do Edital, sem prévia autorização do CRF-SC. 

XVIII. Não caucionar ou utilizar o CONTRATO para qualquer operação financeira, sob pena de 

rescisão contratual, sem a prévia e expressa anuência do CRF-SC. 

XIX. Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas por meio do serviço desta 

contratação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de 

telecomunicações. A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na prestação de 

serviços contratada ensejará a responsabilidade criminal, na forma da lei, sem prejuízo de outras 

providências nas demais esferas. 

XX. Caso o CRF/SC tenha necessidade de AQUISIÇÃO de uma nova linha telefônica, a 

CONTRATADA deverá fornecer o acesso no prazo máximo de 30 (trinta) dias, não constituindo ônus 

da CONTRATADA. 
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Parágrafo Segundo – DAS OBRIGAÇÕES DO CRF-SC 

I. Controlar as ligações e as ocorrências havidas.   

II. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, através da indicação de um servidor do CRF-

SC, conforme art. 67 da Lei 8.666/93. 

III. 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. 

IV. 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. 

V. Comunicar ao licitante vencedor todas e quaisquer irregularidades constatadas quando da prestação 

dos serviços e durante o prazo de vigência do contrato. 

VI. Efetuar o pagamento das faturas devidamente atestadas pelo servidor responsável pela 

fiscalização do contrato, nas condições e preços pactuados.  

VII. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas 

pelo licitante vencedor. 

VIII. Solicitar através de preposto, o fornecimento de novas linhas, transferência, desligamento, 

bloqueio sempre que for necessário e da conveniência do CRF-SC. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA– 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 OITAVA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1 – Em caso de inexecução do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 

inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita 

às seguintes sanções administrativas, garantida a prévia defesa: 

I – advertência. 

II – multas: 

a) de 1% (um por cento) sobre o valor total estimado do Contrato, por dia de atraso na execução dos 

serviços, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor. 

b) de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do Contrato, por infração a qualquer  cláusula ou 

condição do Contrato, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada  em dobro na 

reincidência. 

c) de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do período de vigência do Contrato no caso de 

rescisão do Contrato por ato unilateral da administração, motivado por culpa da Contratada, garantida 

defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis. 

III - Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 

até cinco anos, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade da  sua proposta, não assinar o 

Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar 

o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido 

o direito à ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato e das demais 
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cominações legais. 

8.2 – No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, 

facultada defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva 

intimação. 

8.3 – As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar e 

contratar com a União, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das 

multas previstas no Edital e no Contrato e das demais cominações legais. 

8.4 – O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data 

da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 

pagamento a que a Contratada fazer jus. 

8.5 – As sanções previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 Todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários relativos aos empregados que serão 

utilizados na execução dos serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA, sendo considerado, 

para todos os efeitos legais, como única empregadora. 

9.2 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 sê-lhe supletivamente os princípios da 

Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO 

10.1 Fica eleito o foro da Subseção Judiaria Federal de Florianópolis para dirimir dúvidas ou questões 

oriundas do presente Contrato. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento Contratual em 3 (três) 

vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Florianópolis, XX de XXXX de 2019. 

 

__________________________ 

Farm. Karen Berenice Denez 

Presidente do CRF/SC 

 

________________________________ 

Farm. Marcos Aurélio Thiesen Koerich. 

Tesoureiro do CRF/SC 

 

_____________________________ 

Contratada 
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