MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
SECRETARIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2014
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
SUMÁRIO

1.

DO OBJETO ................................................................................................................... 2

2.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS .............................................................. 2

3.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS ............................................................................... 2

4.

DO CREDENCIAMENTO ................................................................................................. 3

5.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO .................................................................................... 3

6.

O ENVIO DA PROPOSTA ................................................................................................ 4

7.

DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES ............................................................. 6

8.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA ......................................................... 8

9.

DA HABILITAÇÃO .......................................................................................................... 9

10. DOS RECURSOS .......................................................................................................... 13
11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.......................................................................... 14
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.............................................................................. 14
13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO ..................................................................................... 15
14. DO TERMO DE CONTRATO .......................................................................................... 16
15. DO REAJUSTE .............................................................................................................. 17
16. DO ACOMPANHAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.................... 17
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA ......................................... 17
18. DO PAGAMENTO ......................................................................................................... 17
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS .............................................................................. 19
20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ............................. 21
21. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL ........................................................................... 21
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.......................................................................................... 22

Página 1 de 1

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
SECRETARIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2014
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº 01200.000653/2014-17
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, por meio do Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais – CEMADEN, sediado na Rodovia
Presidente Dutra, km 40, na cidade de Cachoeira Paulista, SP, realizará licitação, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, pelo SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº
2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de
setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 26/05/2014
Horário: 14:00
Local: COMPRASNET
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço
Regime de Execução: Global por Grupo
1.

DO OBJETO

1.1.
O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual
contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), a ser executado de forma
contínua nas dependências do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de
Desastres Naturais – CEMADEN, localizado no Parque Tecnológico da cidade de São
José dos Campos – SP, visando atender às necessidades institucionais, conforme as
especificações, condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2.
A licitação será realizada em único grupo, composto por itens, conforme
tabela constante do Termo de Referência, Os lances serão oferecidos por item, mas
será considerado para fins de classificação o menor valor global resultante do
grupo.
2.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1.
Não será admitida a adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta
licitação.
3.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1.
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2014, na
classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 240224
Fonte: 0100
Programa de Trabalho: 19.571.2040.12QB.0001
Elemento de Despesa: 33.90.39
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4.

DO CREDENCIAMENTO

4.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua
forma eletrônica.
4.2.
O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo
Federal – Comprasnet, no sítio www.comprasnet.gov.br, com a solicitação de login e
senha pelo interessado.
4.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.
4.4.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.
4.5.
A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
5.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

5.1.
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme
disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
5.2.

Não poderão participar desta licitação os interessados:
5.2.1.
proibidos de participar de licitações
administrativos, na forma da legislação vigente;

e

celebrar

contratos

5.2.2.
estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;
5.2.3.
que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666, de 1993;
5.2.4.
que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial,
concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução
ou liquidação;
5.2.5.

entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

5.3.
Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
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5.3.1.
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
5.3.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;
5.3.2.
que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e
seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação definidos no Edital;
5.3.3.
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
5.3.4.
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição;
5.3.5.
que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos
da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
6.

O ENVIO DA PROPOSTA

6.1.
O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até
a data e horários marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.
6.2.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
6.3.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas e lances.
6.4.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema, pelo Pregoeiro ou de sua desconexão.
6.5.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as
propostas apresentadas.
6.6.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
6.6.1.

Valor unitário, e global do grupo

6.6.2.

Descrição do objeto.
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6.7.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam ao
licitante.
6.8.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente na entrega dos materiais e serviços.
6.9.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.
6.10. Os preços informados na proposta deverão ser apresentados baseados em
estimativa de trafego, conforme as planilhas anexadas neste Edital. A estimativa de
trafego indicada no Edital e seus Anexos não se constitui em qualquer compromisso
de consumo para a CONTRATANTE.
6.11.
A Planilha de Formação de Preços de que trata o Anexo III deste Edital
devera ser preenchida com os preços cotados, observando-se aqueles constantes
do Plano Básico de Serviços ou Plano Alternativo de Serviços aprovado pela
ANATEL.
6.12. De forma a garantir a isonomia na disputa entre as operadoras, PARA FINS
DESTA LICITACAO, deve ser adotada como critério de tarifação a metodologia dada
pelo Art. 12 do Anexo a Resolução no 424 da ANATEL, conforme transcrito no item
8.3 deste Termo de Referencia.
6.13. Elementos de custo como Entroncamentos, faixas de numeração, assinatura,
instalação, adequações na rede da CONTRATADA, entre outros, não serão
discriminados na Planilha de Formação de Preços, pois constituem insumos
inerentes a prestação do serviço.
6.14. O proponente, levando em conta o perfil de trafego informado, devera
informar os valores ofertados conforme disposto na Planilha de Formação de
Preços.
6.15. O proponente vencedor devera apresentar, considerando seu Plano Básico
de Serviços ou Plano Alternativo de Serviços, os valores finais de cada item do
Grupo, considerando o seu somatório de acordo com o Valor Total do Grupo. Devera
incluir, ainda, o percentual final de redução do valor em referencia ao Plano Básico
de Serviços ou Plano Alternativo de Serviços.
6.16. A proposta que não indicar o percentual de desconto, este será considerado
como de valor zero. Durante todo o período contratual, o percentual de desconto
cotado na proposta do vencedor incidira sobre os preços dos serviços constantes do
seu Plano Básico de Serviços ou Plano Alternativo de Serviços.
6.17. A CONTRATANTE poderá solicitar a CONTRATADA, durante a vigência do
contrato, o aumento do desconto ofertado sobre o seu Plano Básico de Serviços ou
Plano Alternativo de Serviços, quando o ofertado neste processo licitatório mostrarse desvantajoso para a Administração.
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7.

DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.
7.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência e nas Especificações e
Características dos Serviços, Anexo I e Anexo II, respectivamente.
7.2.1.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes e
em conformidade com o art. 22 § 2º e art. 23 do Decreto 5.450/2005.
7.2.2.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
7.4.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o
Pregoeiro e os licitantes.
7.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.5.1.
7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor global do grupo
(somatório dos itens). Todavia, deverá constar na proposta o valor de cada
item.
7.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.
7.7.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado
e registrado pelo sistema.
7.8.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.9.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.
7.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos
participantes.
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7.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do
Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
7.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último
lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
7.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna
própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto nº 6.204, de 2007.
7.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por
cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas
com a primeira colocada.
7.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados após a comunicação automática para tanto.
7.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão
convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e
sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento),
na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido
no subitem anterior.
7.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa,
empresa de pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de
empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá
apresentar melhor oferta.
7.19. Para a contratação dos serviços comuns de informática e automação,
definidos no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, após o procedimento de "empate
ficto" das microempresas e empresas de pequeno porte, caso mantido o empate,
deverá ser observado o direito de preferência estipulado no art. 3° da mesma lei,
conforme procedimento estabelecido nos arts. 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de
2010.
7.20. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele
previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos serviços:
7.20.1.

prestados por empresas brasileiras;
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7.20.2. prestados por empresas que
desenvolvimento de tecnologia no País.

invistam

em

pesquisa

e

no

7.21. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público
para o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.
7.22. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os
licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem
classificado.
7.23. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
8.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1.
Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a
sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do
objeto.
8.1.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao
preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.2.

Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
8.2.1.
Comprovadamente, for insuficiente.para cobertura dos custos da
Contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercados,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecidos limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de prioridade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração.
8.2.2.
Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam
inferiores aqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório,
tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho
vigentes.

8.3.
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas
diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das
enumeradas no §3º, do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2008.
8.4.
Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da
média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata
desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências
para o exame da proposta.
8.5.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir
a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.
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8.6.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo
razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.
8.6.1.
O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo
estabelecido, e formalmente aceito pelo Pregoeiro.
8.7.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.
8.8.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
8.9.
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de
negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas
das previstas neste Edital.
8.9.1.
Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta
e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja
obtido preço melhor.
8.9.2.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
8.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.
9.

DA HABILITAÇÃO

9.1.
O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF, em relação à habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista, à
qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o art 4º, caput,
8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2010.
9.1.1.
Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma
documentação vencida junto ao SICAF.
9.1.2.
Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão
correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar
vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no
prazo de 2 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das
exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto
quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas
de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º
da LC nº 123, de 2006.
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9.2.
Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte
documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e Trabalhista,
nas condições seguintes:
9.2.1.

Habilitação jurídica:

9.2.1.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público
de Empresas Mercantis;
9.2.1.2. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa
individual de responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor,
devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
9.2.1.3. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde
opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no
caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
9.2.1.4. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
9.2.1.5. no caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto
social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
9.2.1.6. decreto de autorização, em se tratando de
empresária estrangeira em funcionamento no País.
9.2.2.

sociedade

Regularidade fiscal e trabalhista:

9.2.2.1.

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

9.2.2.2. prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão
conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais
tributos federais e à Divida Ativa da União, por elas administrados,
conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);
9.2.2.3.

prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

9.2.2.4. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS);
9.2.2.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos
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termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.2.2.6. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compatível com o objeto contratual;
9.2.2.7. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio
ou sede do licitante;
9.2.2.8. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal
condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda
Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei;
9.2.2.9. caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa,
empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada
no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição,
sob pena de inabilitação.
9.3.
Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores – SICAF no nível da Qualificação Econômico-Financeira,
conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a
seguinte documentação:
9.3.1.
certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica;
9.3.2.
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
9.3.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente,
admite-se
a
apresentação
de
balanço
patrimonial
e
demonstrações contábeis referentes ao período de existência da
sociedade;
9.3.3.
comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ---------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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Ativo Total
SG = ----------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC = -----------------------;
Passivo Circulante
9.3.4.
as empresas, cadastradas
resultado inferior ou igual a 1(um)
Geral (LG), Solvência Geral (SG)
comprovar patrimônio líquido de 5%
contratação ou do item pertinente.

ou não no SICAF, que apresentarem
em qualquer dos índices de Liquidez
e Liquidez Corrente (LC), deverão
(cinco por cento) do valor estimado da

9.4.
As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a
qualificação técnica, por meio de:
9.4.1.
Certificado emitido pela Agência Nacional de Telecomunicações –
ANATEL, comprovando que o licitante está devidamente autorizada a
comercializar os produtos classificáveis na Categoria I, em conformidade
com a Resolução 242/2000, da ANATEL.
9.4.2.
Comprovação que o objeto do seu ato constitutivo contempla a
prestação de serviços de telefonia na modalidade fixa comutada, além de
apresentar autorização dos órgãos competentes, que regulam a atividade,
para a prestação dos serviços.
9.4.3.
Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em
características, quantidades e prazos compatíveis como objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
9.4.3.1. Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já
decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se
houver sido firmado para ser executado em prazo inferior, apenas
aceito mediante a apresentação do contrato.
9.4.3.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados.
9.5.
Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima,
deverão ser apresentados pelos licitantes, via sistema COMPRASNET e, também
pelo e-mail licitacao@cemaden.gov.br, no prazo de 2 (duas) horas, após solicitação
do Pregoeiro no sistema eletrônico. Posteriormente, serão remetidos em original,
por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou
por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação
em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 3 (três) dias úteis, após
convocação do Pregoeiro.
9.5.1.
O prazo estabelecido de 02 horas, no item acima poderá ser
prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, desde que,
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formulada antes de findo do prazo inicialmente informado, e formalmente
aceito pelo Pregoeiro.
9.6.
Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no
prazo de 2 (dois) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.
9.6.1.
A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na
ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com
alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo
para regularização.
9.7.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.
9.8.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de
apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.9.
O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultará os sistemas de
registros de sanções SICAF, LISTA DE INIDÔNEOS DO TCU, CNJ E CEIS, visando aferir
eventual sanção aplicada ao licitante, cujo efeito torne-o proibido de participar
deste certame.
9.10. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
9.11.

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

10.

DOS RECURSOS

10.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de
regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa, se for o caso, será concedido o prazo de, no mínimo, vinte minutos,
para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada,
isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos,
em campo próprio do sistema.
10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não
o recurso, fundamentadamente.
10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
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10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três
dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.
10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados,
no Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais – CEMADEN,
campus do INPE, em Cachoeira Paulista, SP, situado à Rodovia Presidente Dutra, km
40, , de segunda a sexta feira (dias úteis), das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às
16h30, Setor Administrativo do CEMADEN (Divisão de Geração de Imagens - DGI).
11.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
12.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário e os licitantes que
aceitarem cotar preços iguais aos deste, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
a partir da data de sua(s) convocação(ões), para assinar(em) a Ata de Registro de
Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair(em) do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
12.2. Alternativamente à(s) convocação(ões) para comparecer(em) perante o
órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração
poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso
de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja(m) assinada(s) no prazo de 5
(cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
12.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro
de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando
solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que
devidamente aceito.
12.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias
para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a
indicação do licitante vencedor e dos licitantes que aceitarem cotar preços iguais
aos deste, observada a ordem da última proposta apresentada durante a fase
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competitiva, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços
registrados e demais condições.
13.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de
Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5%. (cinco por cento) do
valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste
Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas
as obrigações contratuais.
13.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
13.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
CONTRATANTE a promover a retenção dos pagamentos devidos à
CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do contrato a
título de garantia, a serem depositados junto à Caixa Econômica Federal,
com correção monetária, em favor da CONTRATANTE.
13.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.
13.3. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:
13.3.1. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do
não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
13.3.2. prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de
culpa ou dolo durante a execução do contrato;
13.3.3. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à
CONTRATADA;
13.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b, da IN SLTI/MPPG
nº 02/2008 (inserido conforme orientação mas como subitem 11.5).
13.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, na
Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
13.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a
garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
13.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no
prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data em que for notificada.
13.8. A CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais
das seguintes hipóteses:
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13.8.1.

caso fortuito ou força maior;

13.8.2. alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações
contratuais;
13.8.3. descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de
atos ou fatos praticados pela CONTRATANTE;
13.8.4.

atos ilícitos dolosos praticados por servidores da CONTRATANTE.

13.9. Não serão aceitas garantias que incluam
responsabilidade que não as previstas neste item.

outras

isenções

de

13.10. Será considerada extinta a garantia:
13.10.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do
contrato;
13.10.2. no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência, caso a
CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros.
14.

DO TERMO DE CONTRATO

14.1. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor
registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, contados de sua convocação, cuja vigência será de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado por interesse da CONTRATANTE até o limite de 60
(sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato.
14.2. Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela
CONTRATANTE, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público.
14.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de
5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
14.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
14.5. Antes da assinatura do Termo de Contrato, à Administração realizará
consulta “On Line” ao SICAF, cujo resultado será anexado aos autos do processo.
14.6. Se o adjudicatário, no ato da assinatura
comprovar que mantém as mesmas condições
injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá
desde que respeitada a ordem de classificação,

do Termo de Contrato, não
de habilitação, ou quando,
ser convocado outro licitante,
para, após a verificação da
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aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação,
celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das
demais cominações legais.
15.

DO REAJUSTE

15.1. Os valores poderão ser reajustados por periodicidade não inferior a 12 (doze)
meses, em percentuais que não ultrapassem a média dos índices que medem a
variação de preços no mercado nacional do Índice Geral de Preços do Mercado IGPM, da Fundação Getúlio Vargas – FGV, ou de outro índice que passe a substituílo.
15.2. Caberá a CONTRATADA efetuar os cálculos relativos ao reajuste e submetêlo à apreciação da CONTRATANTE, bem como anexar aos cálculos, e a publicação
do respectivo índice.
15.3.

O interregno mínimo de 12(doze) meses será contado:
I – Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das
propostas constantes do Edital;
II – Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato
gerador que deu ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso.

15.4. A CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são
compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a
continuidade da contratação mais vantajosa.
15.5. A CONTRATANTE poderá prever o pagamento retroativo de período que a
proposta de reajuste permaneceu sob sua análise, por meio de Termo de
Reconhecimento de Dívida.
15.6. Na hipótese do item anterior, o período que a proposta permaneceu sob
análise da CONTRATANTE será contado como tempo decorrido para fins de
contagem da anualidade do próximo reajuste.
16.

DO ACOMPANHAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

16.1. Os critérios do acompanhamento, supervisão e fiscalização estão previstos
no Termo de Referência - Anexo I, do edital.
17.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são as estabelecidas no
Termo de Referência - Anexo I, do edital.
18.

DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos
serviços executados e os materiais empregados, através de ordem bancária, para
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA.
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18.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação
da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
18.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
servidor competente na nota fiscal apresentada e depois de verificada a
regularidade fiscal do contratado no SICAF.
18.3.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da CONTRATADA não
impede o pagamento, se o serviço tiver sido prestado e atestado. Tal
hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao
sancionamento da empresa e rescisão contratual.
18.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
18.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
18.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
18.6.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
18.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa
de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento
e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
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I = (TX)

19.

I = (6/100)
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
19.1.1. não aceitar/retirar a nota de empenho, não assinar o termo de
contrato ou não assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;
19.1.2.

apresentar documentação falsa;

19.1.3.

deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.4.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.5.

não mantiver a proposta;

19.1.6.

cometer fraude fiscal;

19.1.7.

comportar-se de modo inidôneo.

19.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
19.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas
no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal,
às seguintes sanções:
19.3.1. multa graduável entre 1% (um por cento) e 20% (vinte por cento)
sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;
19.3.2. impedimento de licitar e de contratar com
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos.

a

União

e

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.
19.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
19.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
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19.7.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas
no Termo de Referência.
19.9.

Ocorrências e Pontuação

Ocorrências
Pontos
Não atendimento do telefone fornecido pela CONTRATADA para os
0,3
contatos e registro das ocorrências.
Cobrança por serviços não prestados
0,3
Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente
0,3
Cobrança de valores em desacordo com o contrato
0,3
Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10
0,3
dias uteis entre a data de entrega e a data de vencimento da fatura,
para entrega física da Nota Fiscal dos serviços prestados no mês, tanto
em papel quanto em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das
chamadas e valor total do serviço, que deverão conter todos os tributos
e encargos, conforme preços contratados no processo licitatório.
Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características
0,3
técnicas ou nas alterações de endereço, para cada 5 dias corridos de
atraso
Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados pela
0,3
CONTRATANTE, para cada 24 horas de atraso.
Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto a
0,3
CONTRATANTE em caráter definitivo ou temporário
Tentativas de originar chamadas que resultem em comunicação com o
0,5
numero chamado inferior a 70% dos casos (por evento)
Tentativas de originar chamadas que não resultem em comunicação com
0,5
o número chamado, por motivo de congestionamento na rede, superior a
4% (por evento).
Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela
1,0
soma de interrupções), sem comunicação previa e acordada com a
CONTRATANTE.
Pontuação acumulada
Sanção
1 (um) ponto
Advertência
2 (dois) pontos
Advertência
3 (três) pontos
Multa correspondente a 2% do valor faturado do
mês de aplicação dessa sanção.
4 (quatro) pontos
Multa correspondente a 4% do valor faturado do
mês de aplicação dessa sanção.
5 (cinco) pontos
Multa correspondente a 6% do valor faturado do
mês de aplicação dessa sanção.
6 (seis) pontos
Multa correspondente a 8% do valor faturado do
mês de aplicação dessa sanção.
7 (sete) pontos
Multa correspondente a 10% do valor faturado do
mês de aplicação dessa sanção.
8 (oito) pontos
Rescisão Unilateral do Contrato
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19.9.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de realizar inspeções e
diligencias a qualquer momento a fim de avaliar a efetiva prestação dos
serviços pela CONTRATADA.
20.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
licitacao@cemaden.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço
Setor Administrativo do CEMADEN (prédio da Divisão de Geração de Imagens –
DGI), Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais-CEMADEN,
Campus do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE, Cachoeira Paulista, SP,
situada à Rodovia Presidente Dutra, km 40, de segunda à sexta-feira (dias úteis)
das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30.
20.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas.
20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no
endereço indicado no Edital.
20.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
20.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos prestados pelo
pregoeiro serão entranhadas nos autos do processo licitatório, disponibilizadas no
endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, por meio do link Acesso
livre>Pregões>Agendados, e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
21.

DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

21.1. Este Edital observará as orientações e normas voltadas para a
sustentabilidade ambiental, prevendo, inclusive, as recomendações quanto à
responsabilidade do fornecedor pelo recolhimento e descarte do material.
21.2. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a
presente licitação observará também critérios elencados na Instrução Normativa n.º
1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretária de Logística e Tecnologia da Informativa
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
21.3. CONTRATADA deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na
execução dos serviços, quando couber:
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21.3.1. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
21.3.2. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto
ambiental em relação aos seus similares;
21.3.3. que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em
embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize
materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o
transporte e o armazenamento;
21.3.4. que os bens não contenham substâncias perigosas em
concentração acima da recomendada na diretiva ROHS (Restriction of
Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb),
cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDES);
21.3.5. que sejam utilizados produtos de limpeza e conservação de
superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e
especificações determinadas pela ANVISA;
21.3.6. que sejam adotadas medidas para evitar o desperdício de água
tratada;
22.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo Pregoeiro.
22.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
22.3.

A critério do CEMADEN, a presente licitação poderá ser:
22.3.1.

adiada, por conveniência exclusiva da Administração;

22.3.2. revogada, a juízo da Administração, se for considerada inoportuna
ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;
22.3.3. anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
22.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
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22.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.
22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
22.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluirse-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente na Administração.
22.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.
22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
22.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
http://www.mcti.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço
http://www.comprasnet.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no Setor
Administrativo - CEMADEN (prédio da Divisão de Geração de Imagens – DGI), Centro
Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais-CEMADEN, Campus do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE, Cachoeira Paulista, SP, situada à
Rodovia Presidente Dutra, km 40, de segunda à sexta-feira (dias úteis) das 08h00
às 11h00 e das 13h30 às 16h30, mesmo endereço e período no qual os autos do
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
22.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.11.1.
22.11.2.
22.11.3.
22.11.4.
22.11.5.
22.11.6.
22.11.7.
22.11.8.

ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

I – Termo de Referência;
II – Especificações e Características dos Serviços;
III – Planilha de Formação de Preços;
IV – Ata de Registro de Preços;
V – Minuta do Contrato
VI – Planilha de Preço Máximo Aceitável
VII – Modelo Proposta Comercial
VIII – Declaração Ambiental
Cachoeira Paulista, SP, 12 de maio de 2014.

CARLOS ALBERTO PEREIRA
Pregoeiro Oficial
Portaria SEPED/MCTI nº 15, de 27/09/2013
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
1.1.

O objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de
pessoa jurídica, visando a contratação de empresa especializada na
prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), a ser executado de
forma contínua nas dependências do Centro Nacional de Monitoramento e
Alertas de Desastres Naturais – CEMADEN, localizado no Parque Tecnológico
da cidade de São José dos Campos – SP, visando atender às necessidades
institucionais, conforme as especificações, condições e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos.

1.2.

O objeto desta contratação é composto por itens para cotação e formação de
Registro de Preços. Os lances serão oferecidos por itens e será considerado
para fins de classificação o menor valor total do grupo:

1.3.

Grupo 01 - Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) na cidade de São José
dos Campos
1.3.1.

Os itens estão organizados segundo critérios tarifários das
chamadas telefônicas e modalidades do Serviço Telefônico Fixo
Comutado

1.3.2.

As contratações em questão serão realizadas mediante Sistema de
Registro de Preços, conforme o Decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro
2013, do qual as quantidades estimadas estão descritas no Anexo III
deste termo de referência.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1

A Contratação pretendida tem por justificativa a necessidade de atender a
demanda com os serviços de telefonia – DDD e DDI, para chamadas
originadas do Serviço Telefônico Fixo Comutado, permitindo efetuar ligações
interurbanas e internacionais para qualquer cidade do Brasil bem como para
outros países, nas linhas telefônicas convencionais (fixas), instaladas nas
dependências do CEMADEN localizada na cidade de São José dos Campos SP.

2.2

Desse modo, não existindo atualmente nenhuma contratação para este
objeto faz-se necessário a realização de um procedimento licitatório na
modalidade de Pregão Eletrônico, visando tal contratação.

2.3

Em função da criação do CEMADEN e da missão do Centro torna-se
imprescindível a contratação de tais serviços levando inclusive em
consideração o fato da construção da nova sede do Órgão localizada na
cidade de São José dos Campos fazendo-se necessário contar com todo
apoio logístico e infraestrutural.
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2.4

Atender às necessidades de comunicação relativas às atividades
administrativas e de pesquisas exigidas que requerem a missão do
CEMADEN.

2.5

Tais serviços são fundamentais para o bom funcionamento do Centro,
estando presente, neste caso, o interesse público e a necessidade de
sustentação das atividades do CEMADEN.
Cabe
ressaltar
que
as
atividades
de telecomunicações serão preferencialmente, objeto de
execução indireta, conforme o § 1º do artigo 1º do Decreto 2.271 de 07 de
julho de 1997, evidenciando-se mais vantajosa para a administração.

2.6

Cabe salientar que não há previsão de impacto ambiental, visto que a
atividade propiciada pela prestação de serviço solicitada é considerada nãopoluente e não causa modificação de impacto prejudicial ao equilíbrio do
ambiente físico ou social local.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1

O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços
comuns, por estar disponível a qualquer tempo, em um mercado próprio e
estável, composto por diversos fornecedores, cujos serviços são
comparáveis entre si, de modo que permite a decisão de aquisição com base
no menor preço, enquadrando-se na categoria de bens e serviços comuns,
de que tratam a Lei nº 10.520/02 e o Decreto nº 5.450/05.

3.2

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

4. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1

Os serviços serão executados conforme discriminado nos Anexos I e II, do
Edital.

5. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1

A execução dos serviços será iniciada a partir da data de assinatura do
contrato.

5.2

A empresa deverá realizar todas as configurações necessárias, tanto em sua
rede quanto nas redes das Operadoras de Telefonia Pública, no prazo
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar da data de
assinatura do contrato, devendo a entrega ser informada com, no mínimo, 5
(cinco) dias corridos de antecedência.

5.3

Alterações de características técnicas decorrentes de alterações nas
Centrais Telefônicas, nas Características de Conectividade, ou em outros
fatores que impliquem em reconfiguração de recursos por parte da empresa.
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Serão efetivadas no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a contar da
solicitação do CEMADEN
5.4

Alteração de endereço para locais onde a empresa já se encontra instalada e
possui folga de infraestrutura. Serão efetivadas no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos.

5.5

Alteração de endereço para locais onde a empresa já se encontra instalada e
não possui folga de infraestrutura. Serão efetivadas no prazo máximo de 30
(trinta) dias corridos.

5.6

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da
aplicação de penalidades.

6. DA VISTORIA
6.1

A empresa interessada em vistoriar as dependências do CEMADEN deverá
contactar o Sr. .Gustavo Antunes de Souza, por meio do e-mail
gustavo.souza@cemaden.gov.br
ou
pelo telefone nº (12) 3186-9506,
visando agendar previamente a vistoria, de segunda à sexta feira, das
08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30.

6.2

O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do
Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura
da sessão pública.

6.3

Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante,
devidamente identificado.

6.4

O fato da empresa deixar de realizar a vistoria ora prevista não motiva
descumprir as obrigações pertinentes a esse objeto, inclusive quanto à
cobertura de equipamentos e de acessórios.

deverá estar

7. DAS 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 designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;

7.3

notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
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7.4

pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e
condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.5

efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura
fornecida pela CONTRATADA;

7.6

permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do
CEMADEN, para fins de realizar vistorias ou avaliações;

7.7

rejeitar a prestação de serviços, objeto da licitação, por terceiros, sem
autorização;

7.8

não permitir a habilitação de outra linha telefônica, que não seja da
CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, salvo para os casos de
inclusão de novas linhas, à pedido da CONTRATANTE, com a aquiescência da
CONTRATADA;

7.9

arcar com os reparos necessários e eventuais reposições em caso de danos
ocorridos no aparelho objeto do comodato e/ou seus acessórios, por extravio
ou comprovado mau uso, que deverá ser expressamente especificado em
Laudo da Assistência Técnica do fabricante;

7.10

comunicar imediatamente à Central de Atendimento da CONTRATADA a
ocorrência de extravio, furto ou roubo do bem dado em comodato,
solicitando o bloqueio total da linha telefônica correspondente.

7.11

prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta
contratação que venham ser solicitadas pelo representante designado pela
CONTRATADA.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1

Executar os serviços conforme especificações do Edital e seus Anexos;

8.2

Além das demais obrigações expressamente previstas neste instrumento e
de outras decorrentes da natureza do ajuste, deverá a empresa
CONTRATADA:
8.8.1.

Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no
âmbito federal, estadual, bem como, ainda, assegurar os direitos e
cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por
regulamentação da ANATEL

8.8.2.

Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro)
horas por dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de
vigência do contrato, salvaguardados os casos de interrupções
programadas

8.8.3.

Fornecer numero telefônico para contato e registro de ocorrências
sobre o funcionamento do serviço contratado, com funcionamento
24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana,
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disponibilizando a CONTRATANTE, e/ou a quem esta designar, um
atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada,
excluindo a disponibilização de central de atendimento estilo ”call
center”.
8.8.4.

Credenciar por escrito, junto a CONTRATANTE, um preposto idôneo
com poderes de decisão para representar a CONTRATADA,
principalmente no tocante a eficiência e agilidade da execução dos
serviços objeto deste Termo de Referência.

8.8.5.

O preposto devera ser credenciado no prazo máximo de 24 horas
uteis apos a assinatura do contrato.

8.8.6.
8.8.7.

No momento do afastamento do preposto definitivamente ou
temporariamente, a CONTRATADA devera comunicar ao Gestor do
Contrato por escrito o nome e a forma de comunicação de seu
substituto ate o fim do próximo dia util.

8.8.8.

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATANTE em ate 24 (vinte e quatro) horas
corridas,
por
intermédio
do
consultor
designado
para
acompanhamento do contrato, a contar de sua solicitação.

8.8.9.

Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos
serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz.

8.8.10.

Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da
prestação dos serviços do Contrato, sem previa autorização da
CONTRATANTE.

8.8.11.

Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais
ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos
solicitados e atendendo as reclamações formuladas.

8.8.12.

Prestar esclarecimentos a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou
fatos noticiados que se refiram a CONTRATADA, independente de
solicitação.

8.8.13.

Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade
nos serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

8.8.14.

Apresentar, mensal e gratuitamente, juntamente com a Nota
Fiscal, detalhamento dos serviços prestados, tanto em papel
quanto em arquivo eletrônico compatível com Microsoft Office
Excel ou OpenOffice Calc ou, sob demanda, em arquivo de texto no
formato TXT, no padrão FEBRABAN (versão 2 ou superior,
conforme www.febraban.org.br), incluindo detalhes das chamadas
(número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada,
outros) e valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e
encargos, e quaisquer outras relativas aos serviços de telefonia,
tais como impostos e taxas, quando aplicáveis, cujas alíquotas
deverão estar informadas separadamente.
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8.8.15.

O detalhamento da utilização do serviço de dados também poderá
ser solicitado à CONTRATADA esporadicamente, que enviará
arquivo em até 3 (três) dias úteis, em formato eletrônico
compatível com o descrito no item 8.2.13.

8.8.16.

A versão em papel das faturas deve apresentar o detalhamento
das chamadas por ramal ou linha, com quebra de pagina, ou seja,
o inicio do detalhamento de um novo ramal ou linha deve ser feito
sempre em uma nova página.

8.8.17.

Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que
forem indicados pela CONTRATANTE, para realizar as solicitações
relativas a esta contratação, tais como manutenção, configuração,
entre outros.

8.8.18.

Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato,
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução
do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis.

8.8.19.

Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da adjudicação da licitação oriunda deste documento.

8.8.20.

Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a
outras empresas a responsabilidade por problemas de
funcionamento do serviço.

8.8.21.

Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a
sua origem fora do escopo do objeto contratado, a CONTRATADA
repassara as informações técnicas com a devida analise
fundamentada que comprovem o fato para a CONTRATANTE, sem
qualquer ônus para a mesma.

8.8.22.

Não fazer uso das informações prestadas pela CONTRATANTE que
não seja em absoluto cumprimento ao contrato em questão.

8.8.23.

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.

8.8.24.

A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na
prestação
de
serviços
da
CONTRATADA
ensejara
a
responsabilidade criminal, na forma da lei, sem prejuízo de outras
providencias nas demais esferas.

8.8.25.

A CONTRATADA devera assinar termo de compromisso com
declaração de manutenção de sigilo e respeito as normas de
segurança vigentes no órgão ou entidade em razão do trabalho
vinculado ao contrato assinado. Pela mesma razão a CONTRATADA
devera providenciar o termo de ciência da declaração de
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manutenção de sigilo e respeito às normas vigentes no órgão ou
entidade, a ser assinado por todos os empregados da
CONTRATADA diretamente envolvidos na contratação.
8.8.26.

O Contratado devera sujeitar-se aos acréscimos e supressões
contratuais estabelecidos na forma do art. 65 da Lei n° 8.666/93.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10. DA 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 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.

11. DO ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS
11.1

O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos
recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
contrato, devendo ser observado o disposto nos arts. 58, inciso III, 66, 67 e
73 da Lei nº 8.666 de 1993, bem como nos arts. 31 e seguintes da Instrução
Normativa MPOG nº 02/2008.

11.2

O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato serão
exercidos por 3 (três) representantes do CEMADEN especialmente
designado, conforme atribuições abaixo:
11.2.1.

Atribuições dos Gestores do Contrato:
a) Coordenar e Comandar o processo de acompanhamento e a
fiscalização da execução do contrato, compreendendo as
atividades relacionadas à organização e formalidade contratual ou
do instrumento equivalente;
b) Analisar as solicitações dos fiscais, recomendando à autoridade
superior a aplicação de sanções administrativas e rescisão
contratual, quando for o caso.
c) Verificar a validade, vigência e a liberação da garantia
contratual;
d) Proceder, junto com a comissão, negociação das alterações e
renovações contratuais.
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e) Promover bimestralmente, avaliação do desempenho da
execução dos serviços da CONTRATADA com base nos valores e
atributos fixados na legislação em vigor.
f) Promover manifestação formal de ocorrência de incidentes na
execução do contrato e sugerir à CGRL aplicação de sanções em
forma de advertência ou multa contratual;
g) Informar à área Administrativa do CEMADEN, após o prazo de
210 (duzentos e dez) dias de execução do contrato, se haverá
renovação contratual ou nova licitação, em conformidade com o
desempenho da execução do contrato no período semestral.
11.2.2.

Atribuições do Fiscal Operacional:
a) Acompanhar e fiscalizar atividades relacionadas às operações,
especialmente no que tange a execução das tarefas e a qualidade
na prestação dos serviços, de acordo com as especificações
previstas em contrato.
b) Acompanhar a vigência do contrato.
c) Promover apontamentos no Livro de Ocorrências contratual.
d) determinar as correções e readequações necessárias.
e) proceder à conferência do cumprimento
contratuais ou do Termo de Referência.

das

cláusulas

f) conferir os dados das notas fiscais/faturas antes de atestá-las,
promovendo as eventuais correções devidas, e arquivar cópia
junto aos demais documentos pertinentes.
g) receber e atestar as notas fiscais/faturas correspondentes ao
adimplemento das obrigações do contratado, encaminhando-as ao
setor competente para a liquidação da defesa.
h) realizar medições, se for o caso.
i) verificar a validade, vigência e liberação da garantia contratual;
j) prestar apoio ao Gestor do Contrato nas diversas atividades
inerentes ao acompanhamento e à execução do contrato.
11.2.3.

Atribuições do Fiscal de Liquidação:
a) conferir os cálculos das notas fiscais/ faturas de pagamento.
b) proceder à liquidação da nota fiscal/fatura, com fundamento nas
cláusulas contratuais e nos demais instrumentos pertinentes.
c) controlar o saldo do empenho bem como a solicitação de
reforço, quando necessário.
d) verificar a regularidade de cumprimento de obrigações da
CONTRATADA através de exame de documentação trabalhista,
previdenciária e fiscal.
e) PRESTAR apoio ao Gestor do Contrato nas diversas atividades
inerentes ao acompanhamento e à execução do contrato.
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11.3

Os fiscais do contrato deverão monitorar constantemente o nível de
qualidade dos serviços para evitar a degeneração, devendo intervir para
corrigir ou aplicar sanções quando verificar um viés contínuo de
desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida, no tocante de
suas atribuições.

11.4

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resulte de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, em conformidade com o art.70 da Lei nº 8.666, de
1993.

11.5

Os Fiscais deverão verificar o cumprimento das demais obrigações
decorrentes do contrato.

11.6

Os Fiscais do Contrato deverão promover o registro das ocorrências
verificadas,

11.7

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de
1993.

11.8

Os Fiscais da CONTRATANTE não poderão, sob nenhuma hipótese, permitir
que a CONTRATADA execute tarefas em desacordo com aquelas
estabelecidas no Instrumento Contratual.

11.9

Consultar a situação da empresa junto ao SICAF.

11.10 Exigir a apresentação juntamente à Nota Fiscal,
relacionados abaixo para conferência e posterior ateste:

dos

documentos

a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social - CND;
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à
Divida Ativa da União;
c) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Federal, Estadual e Municipal
de seu domicílio ou sede;
d) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;
e) Regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao sistema
de cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou na
impossibilidade de acesso ao referido sistema, mediante consulta aos
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da
Lei 8.666/1993.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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12.1

As regras acerca das sanções administrativas são as estabelecidas no edital
e na minuta do contrato.

13. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE
13.1

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

13.1.1 Certificado emitido pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL,
comprovando que o licitante está devidamente autorizada a comercializar os
produtos classificáveis na Categoria I, em conformidade com a Resolução
242/2000, da ANATEL
13.1.2 Comprovação que o objeto do seu ato constitutivo contempla a prestação de
serviços de telefonia na modalidade serviço móvel pessoal, além de
apresentar autorização dos órgãos competentes, que regulam a atividade,
para a prestação dos serviços.
13.1.3 Atestado (s) de capacidade técnica, fornecido (s) por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, comprovando que a licitante executou atividades
pertinentes e compatível com o objeto desta licitação.
14. DA VIGÊNCIA
14.1

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir
da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos, mediante Termo Aditivo, com base no inciso II, do art.
57, da Lei nº 8.666/1993, limitado a 60(sessenta) meses.

15. DO REAJUSTE
15.1

As regras acerca do reajuste são as estabelecidas na minuta do edital e do
contrato.

16. DO PAGAMENTO
16.1

As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no edital e na minuta
do contrato.

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17.1

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta dos
recursos consignados no Orçamento Geral da União para o exercício de
2014, a cargo do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais – CEMADEN, proveniente da Ação 19.571.2040.12QB.0001.
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18. DO JULGAMENTO
18.1

Para julgamento e classificação das propostas serão adotados os critérios de
Menor Preço Global por Grupo, observadas as especificações técnicas
definidas no Edital e seus Anexos.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1

Ao termino do contrato, a CONTRATADA prestara todo o apoio necessário à
transição contratual, de forma a garantir a continuidade dos serviços
prestados.

19.2

A entrega dos equipamentos deverá ser realizada pela CONTRATADA no
Estado em que será prestado o serviço, no endereço que a CONTRATANTE
indicar no momento da assinatura do contrato.

19.3

A análise, por parte da CONTRATANTE, será acompanhada por técnico(s) da
CONTRATADA, que efetuarão os testes de conformidade, desempenho e
características apresentadas na proposta e/ou testes de homologação.

19.4

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
http://www.mcti.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no
endereço http://www.comprasnet.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou
obtidos no Setor Administrativo - CEMADEN (prédio da Divisão de Geração
de Imagens – DGI), Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de
Desastres Naturais-CEMADEN, Campus do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais-INPE, Cachoeira Paulista, SP, situada à Rodovia Presidente Dutra,
km 40, de segunda à sexta-feira (dias úteis) das 08h00 às 11h00 e das
13h30 às 16h30, mesmo endereço e período no qual os autos do processo
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

Este Termo de Referência foi elaborado pela área técnica e aprovado pela autoridade
competente.
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ANEXO II
ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS
1. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
1.1.
O objeto desta contratação é composto por um (1) grupo para cotação e
formação de Registro de Preços. Os lances serão oferecidos por itens, considerando,
para fins de classificação, o menor valor global do grupo, resultante do somatório
de todos os itens referentes ao respectivo grupo.
1.1.1

Grupo 01 – Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) na cidade de São
José dos Campos.

1.2. As contratações em questão serão realizadas mediante Sistema de Registro de
Preços, conforme o Decreto no 7.892, de 23 de Janeiro 2013.
2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1

GRUPO 1 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC)
2.1.1

Grupo 01 – Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) na cidade de São
José dos Campos.

2.1.2

O serviço telefônico na modalidade Local compreende a realização de
chamadas locais para telefones fixos e para telefones móveis, bem
como a recepção de chamadas diretamente nos ramais (Discagem
Direta a Ramal – DDR) na cidade de São José dos Campos

2.1.3

Para cotação e formação de Registro de Preços, este Grupo está
divido nos seguintes itens:
Item 1 – Habilitação de Tronco E-1
Item 2 – Assinatura de Tronco E-1
Item 3 – Assinatura de Ramais DDR
Item 4 - Serviço Telefônico Fixo-Fixo na modalidade Local, assim
entendidas as ligações oriundas da Área Local em que está
compreendida a cidade de São José dos Campos –SP para telefones
fixos nesta mesma área.
Item 5 – Serviço Telefônico Fixo-Móvel na modalidade Local (VC1),
assim entendidas as ligações oriundas da Área Local em que está
compreendida cidade de São José dos Campos –SP para telefones
móveis nesta mesma área.

2.1.4

O serviço telefônico na modalidade de Longa Distância Nacional
compreende o serviço intra-regional (ou seja, dentro da Região II),
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assim entendidas as ligações oriundas da cidade de São José dos
Campos para os Estados do Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Rio Grande do Sul, Santa, Catarina, Paraná, Goiás, Tocantins e
Rondônia; bem como o serviço inter-regional (ou seja, para as
Regiões I e III), assim entendidas as ligações oriundas do Distrito
Federal para os Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito
Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amapá, Amazonas e Roraima
(Região I) e São Paulo (Região III).
2.1.5

Para cotação e formação de Registro de Preços, este Grupo está
divido em itens segundo o padrão tarifário das ligações telefônicas.
Item 6 - Serviço Telefônico Fixo-Fixo na modalidade Longa Distância
Nacional compreendido pelo Degrau Tarifário 1 (D1), que abrange as
ligações originadas em telefones fixos e destinadas a telefones fixos
cujas distâncias entre localidades de origem e destino sejam de até
50 km.
Item 7 - Serviço Telefônico Fixo-Fixo na modalidade Longa Distância
Nacional compreendido pelo Degrau Tarifário 2 (D2), que abrange as
ligações originadas em telefones fixos e destinadas a telefones fixos
cujas distâncias entre localidades de origem e destino sejam de 51 a
100 km.
Item 8 - Serviço Telefônico Fixo-Fixo na modalidade Longa Distância
Nacional compreendido pelo Degrau Tarifário 3 (D3), que abrange as
ligações originadas em telefones fixos e destinadas a telefones fixos
cujas distâncias entre localidades de origem e destino sejam de 101 a
300 km.
Item 9 - Serviço Telefônico Fixo-Fixo na modalidade Longa Distância
Nacional compreendido pelo Degrau Tarifário 4 (D4), que abrange as
ligações originadas em telefones fixos e destinadas a telefones fixos
cujas distâncias entre localidades de origem e destino sejam acima
de 300 km.
Item 10 - Serviço Telefônico Fixo-Móvel na modalidade Longa
Distância Nacional compreendido pelo Valor de Comunicação 2 (VC2),
que abrange as ligações originadas em telefones fixos e destinadas a
telefones móveis em áreas compreendidas por códigos nacionais
(DDD) com o primeiro dígito igual e o segundo diferente ao da cidade
de São José dos Campos-SP.
Item 11 - Serviço Telefônico Fixo-Móvel na modalidade Longa
Distância Nacional compreendido pelo Valor de Comunicação 3 (VC3),
que abrange as ligações originadas em telefones fixos e destinadas a
telefones móveis em áreas compreendidas por códigos nacionais
(DDD) com o primeiro dígito diferente ao da cidade de São José dos
Campos.
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2.1.6

O serviço telefônico na modalidade de Longa Distância Internacional
compreende as ligações originadas em telefones fixos na cidade de
São José dos Campos e destinadas a telefones fixos e telefones
móveis no exterior.
Item 12 - Serviço Telefônico Fixo-Fixo para Região 1 (R1), descrita em
tabela no anexo I.
Item 13 - Serviço Telefônico Fixo-Fixo para Região 2 (R2), descrita em
tabela no anexo I.
Item 14 - Serviço Telefônico Fixo-Fixo para a Região 3 (R3), descrita
em tabela no anexo I.
Item 15 - Serviço Telefônico Fixo-Fixo para a Região 4 (R4), descrita
em tabela no anexo I.
Item 16 - Serviço Telefônico Fixo-Fixo para a Região 5 (R5), descrita
em tabela no anexo I.
Item 17 - Serviço Telefônico Fixo-Fixo para a Região 6 (R6), descrita
em tabela no anexo I.
Item 18 - Serviço Telefônico Fixo-Fixo para a Região 7 (R7), descrita
em tabela no anexo I.
Item 19 - Serviço Telefônico Fixo-Fixo para a Região 8 (R8), descrita
em tabela no anexo I.
Item 20 - Serviço Telefônico Fixo-Fixo para a Região 9 (R9), descrita
em tabela no anexo I.
Item 21 - Serviço Telefônico Fixo-Móvel para os Países da Região 1
(R1), descrita em tabela no anexo I.
Item 22 - Serviço Telefônico Fixo-Móvel para os Países da Região 2
(R2), descrita em tabela no anexo I.
Item 23 - Serviço Telefônico Fixo-Móvel para os Países da Região 3
(R3), descrita em tabela no anexo I.
Item 24 - Serviço Telefônico Fixo-Móvel para os Países da Região 4
(R4), descrita em tabela no anexo I.
Item 25 - Serviço Telefônico Fixo-Móvel para os Países da Região 5
(R5), descrita em tabela no anexo I.
Item 26 - Serviço Telefônico Fixo-Móvel para os Países da Região 6
(R6), descrita em tabela no anexo I.
Item 27 - Serviço Telefônico Fixo-Móvel para os Países da Região 7
(R7), descrita em tabela no anexo I.
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Item 28 - Serviço Telefônico Fixo-Móvel para os Países da Região 8
(R8), descrita em tabela no anexo I.
Item 29 - Serviço Telefônico Fixo-Móvel para os Países da Região 9
(R9), descrita em tabela no anexo I.
2.1.7

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO – STFC
2.1.7.1.

Troncos Digitais (E1 e IP)

2.1.7.2.
A quantidade de entroncamentos de entrada e saída fornecida
pela CONTRATADA deverá ser suficiente e necessária para evitar chamadas
perdidas e proporcionar qualidade no serviço telefônico objeto deste
documento.
2.1.7.3.
Todos os materiais e serviços necessários às instalações e
conexões dos Troncos de Entrada e Saída serão fornecidos pela
CONTRATADA, sem ônus de qualquer natureza para a CONTRATANTE.
2.1.7.4.
O Perfil de Tráfego, contendo nas estimativas de contratações,
é apresentado no Item 3.13 deste documento. O perfil indicado, no entanto,
não se constitui em qualquer compromisso de aquisição.
2.1.7.5.
Os preços deverão ser cotados mediante preenchimento da
Planilha de Formação de Preços, constante Anexo III-A e Anexo III-B deste
documento. O proponente deverá cotar todos os itens do Grupo de seu
interesse, sendo considerado para fins de classificação o menor valor por
Grupo.
2.1.7.6.
A descrição das características dos entroncamentos digitais
para conexão com Centrais Telefônicas dos órgãos participantes são
apresentadas a seguir.
2.1.8

Entroncamento E1- STFC
2.1.8.1.
Para prestação dos serviços de telefonia local, a CONTRATADA
deverá fornecer e conectar Troncos de Entrada e Saída Digitais (E1) junto à
Central Telefônica do CEMADEN.
2.1.8.2.
Alternativamente, a CONTRATANTE poderá
CONTRATADA a facilidade de portabilidade numérica, devendo
a(s) faixa(s) de numeração utilizados pela CONTRATANTE, sem
mesma, e independentemente da operadora do serviço a
atualmente vinculado.
2.1.8.3.

solicitar a
esta manter
ônus para a
que esteja

Os Troncos Digitais (E1) serão fornecidos no padrão ISDN.

2.1.8.4.
A quantidade de entroncamentos de entrada e saída indicada
no item 2.4 – Tabela 1 deste documento e estimada, devendo ser fornecido o
quantitativo de Troncos de Entrada necessário para evitar chamadas
perdidas e proporcionar qualidade no serviço telefônico.
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2.1.8.5.
Todos os materiais e serviços necessários as instalações e
conexões dos Troncos de Entrada e Saída e a alocação das faixas de
numeração de ramais DDR serão fornecidos pela CONTRATADA, sem ônus de
qualquer natureza para a CONTRATANTE.
2.1.9

DA CENTRAL TELEFÔNICA
2.1.9.1.
A tabela abaixo apresenta a marca e modelo da(s) Central(is)
Telefônica(s), bem como o número estimado de Troncos Digitais e a faixa de
numeração de ramais DDR.
2.1.9.2.
Todas as informações abaixo (* tabela 1) poderão sofrer
alterações caso haja redistribuição de conexões E1 para outras localidades,
alteração de endereço físico do órgão bem como de características técnicas
da Central Telefônica, serão consideradas as informações fornecidas pela
CONTRATANTE por ocasião da Contratação ou, estando vigente o contrato,
as alterações serão efetivadas conforme descrito neste documento.

Órgão

Sigla

Centro Nacional
de
Monitoramento e
Alertas de
Desastres
Naturais

CEMADEN

Localização da
Central Telefônica

Modelo da Central
Telefônica

Estimativa
de E1

Ramais

São José dos
Campos

Contratação em
Curso

2

300

* Tabela 1 – Estimativa de Entroncamentos
20 PERFIL DE TRÁFEGO MENSAL
20.1

Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)
3.1.1. STFC NA MODALIDADE LOCAL ATRAVÉS DE ENTRONCAMENTOS
DIGITAIS

(Quantidade mensal de minutos estimada por destino das ligações)

Órgão
CEMADEN

Item 1
FIXO- FIXO
Quantidade Mensal
Estimada de Minutos
31100

Item 2
FIXO-MÓVEL (VC1)
Quantidade Mensal
Estimada de Minutos
8200

3.1.2. STFC NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL
(Quantidade mensal de minutos estimada por destino das ligações)
Item 7
Item 3 (D1) Item 4 (D2) Item 5 (D3) Item 6 (D4)
(VC2)
Órgão
Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade

Item 8
(VC3)
Quantidade
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CEMADEN

Mensal
Estimada
de Minutos

Mensal
Estimada
de Minutos

Mensal
Estimada
de Minutos

Mensal
Estimada
de Minutos

Mensal
Estimada
de Minutos

Mensal
Estimada
de Minutos

3500

3500

4500

20000

2500

2500
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3.1.3. STFC NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL
(Quantidade mensal de minutos estimada por destino das ligações – FIXO-FIXO)
Item 9 (R1)
Órgão

CEMADEN

Quantidade
Mensal
Estimada
de Minutos

Item 10
(R2)
Quantidade
Mensal
Estimada
de Minutos

Item 11
(R3)
Quantidade
Mensal
Estimada
de Minutos

Item12
(R4)
Quantidade
Mensal
Estimada
de Minutos

Item 13
(R5)
Quantidade
Mensal
Estimada
de Minutos

Item 14
(R6)
Quantidade
Mensal
Estimada
de Minutos

Item 15
(R7)
Quantidade
Mensal
Estimada
de Minutos

Item 16
(R8)
Quantidade
Mensal
Estimada
de Minutos

Item 17
(R9)
Quantidade
Mensal
Estimada
de Minutos

30

60

30

20

30

15

60

10

10

Item 24
(R7)
Quantidade
Mensal
Estimada
de Minutos

Item 25
(R8)
Quantidade
Mensal
Estimada
de Minutos

Item 26
(R9)
Quantidade
Mensal
Estimada
de Minutos

-

-

-

(Quantidade mensal de minutos estimada por destino das ligações – FIXO-MOVEL).
Item 18
Item 19
Item 20
Item 21
Item 22
Item 23
(R1)
(R2)
(R3)
(R4)
(R5)
(R6)
Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
Órgão
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Estimada
Estimada
Estimada
Estimada
Estimada
Estimada
de Minutos de Minutos de Minutos de Minutos de Minutos de Minutos
CEMADEN

-

10

-

-

-

-
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3.3 M
MECANISMO
OS FORMAIS DE COMU
UNICAÇÃO
Docu
umento
Ata d
de
Reun
nião
Siste
ema de
Aberrtura de
Cham
mados

Responsá
ável
Emissor

De
estinatário

CEMADEN
Operadores

Meio

Perriodicidade

CO
ONTRATADA
A

Presen
ncial

Me
ensal

CO
ONTRATADA
A

Eletrôn
nico
ou Call
Centerr

Sem
mpre que
neccessário

ESTIMATIVA
A DE VOLUM
MES DE SER
RVIÇOS
3.4 E
Serviço

Estimativa

Form
ma de estim
mativa

Supo
orte

168 horas se
emanais

24 horas por 7 dias na
semana

Serviço

99,90%( nov
venta e nov
ve
por cento e noventa
centésimos)) do tempo
contratado

Relatórios Gere
enciais

3.5

CRITÉRIO
OS DE MENSURAÇÃO

Serviço

Supo
orte

Serviço

3.6

In
ndicador
Atendimento
o para conttato
e registro de
e ocorrência
so
obre o func
cionamento
o do
se
erviço conttratado, com
m
fu
uncionamen
nto 24 ( vin
nte
e quatro ) ho
oras por dia
ae
7 (sete) diass por seman
na,
100% do tem
mpo
co
ontratado
Os
O Serviços deverão se
er
prestados de
e forma
in
ninterrupta,, com
disponibilida
ade anual em
e
99,90% do ttempo
co
ontratado

Métrica

% Disponibilida de

% Disponibilida de

M
DE
E SERVIÇOS
S EXIGIDOS - NMSE
NÍVEIS MÍNIMOS

1 O serviço objeto de
esta contra
atação deve
era ser pres
stado 24 (v
vinte e quatro) horas por
p
3.6.1
dia, 7(sete) dias
d
por semana, d
durante to
odo o período de vigência do contra
ato,
aguardados
s os casos de
d interrup
pções programadas.
salva
2 Os serviços deverã
ão ser presstados de forma
f
ininte
errupta, co
om disponib
bilidade anual
3.6.2
mínima em 99,90% (noventa e nove
e por cento e noventa centésimo
os) do temp
po contratado.
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Na h
hipótese de
e ocorrênciia de inter rupções to
otal de pres
stação de serviço de
e recebimen
nto
e/ou realização
o de chamadas, as falh
has deverã
ão ser corrig
gidas e o sserviço resttabelecido em
e
máximo 2 (d
duas) horas
s.
no m
3 A CONT
TRATADA devera p
prestar sup
porte técn
nico em período in
ntegral, com
3.6.3
atendimento imediato
i
a nos entroncamen
ntos de entrada,
e
n
nos
em caso de falha
oncamento
os de saída, bem co
omo nos demais co
omponentess ou equipamentos de
entro
respo
onsabilidad
de da CONT
TRATADA.
4 Para as
ssegurar a disponibiilidade do serviço, a CONTRA
ATADA de
evera efetu
uar
3.6.4
mensalmente testes
t
de verificação
o da qualid
dade de trransmissão
o, com a supervisão
s
da
TRATANTE,, ou quem
m esta de
esignar, de
e forma a identifica
ar eventua
ais falhas de
CONT
sincrronismo, pe
erdas de lig
gações, blo
oqueio de canais,
c
trav
vamentos o
ou outras situações
s
q
que
poss
sam influenciar nos nív
veis de serv
viço.
5 As inte
errupções programa
adas dos serviços deverão ser com
municadas a
3.6.5
CONT
TRATANTE com antec
cedência m
mínima de 3 (três) dias
s uteis e so
omente serrão realizad
das
com a concordâ
ância da CO
ONTRATANT
TE.
DOS PAÍSES, CIDAD
DES E REGIÕ
ÕES A SERE
EM ALCANÇA
ADOS.

3.7
po
Grup
R
R1
R
R2

R
R3

R
R4
R
R5

R
R6

R
R7
R
R8

Paííses
Arg
gentina, Chile, Paragu ai e Urugua
ai;
Esttados Unido
os da Amérrica e Havaí;
aska, Angu
uila, Antárrtida, Antig
gua e Ba
arbuda, Arruba, Baha
amas,
Ala
Barrbados, Be
elize, Berm
mudas, Bolíívia, Canad
dá, Colômb
bia, Costa Rica,
Cuba, Dominica, El Salva
ador, Equad
dor, Granad
da, Groelân
ndia, Guada
alupe,
G
Ing
glesa, Guiana Francesa, Haiti, Honduras, Ilhas
Guatemala, Guiana
yman, Ilha
as Malvina
as, Ilhas Turquesas
T
e Caicos , Ilhas Virgens
Cay
Am
mericanas, Ilhas Virg
gens Britâ
ânicas, Jam
maica, Marrtinica, Mé
éxico,
Mo
ontserrat, Nicarágua
a, Panamá
á, Peru, Porto R
Rico, Repu
ublica
Dominicana, Santa Luci a, São Cris
stóvão e Nevis,
N
São Pedro e Miguel,
o Vicente e Granadin
nas, Surina
ame, Trinda
ad e Tobag
go, Venezu
uela e
São
Anttilhas;
Porrtugal, Açorres e Ilha d a Madeira;
Ale
emanha, An
ndorra, Áu
ustria, Bélg
gica, Dinam
marca, Espa
anha, Finlâ
ândia,
Fra
anca, Holan
nda (Paísess Baixos), Irrlanda, Itália, Liechten
nstein, Norruega,
Reiino Unido, Suécia
S
e Su
uíça;
bânia, Arábia Saudita,, Armênia, Azerbaijão, Bareine, Belarus, Bó
ósniaAlb
Herzegovina, Bulgária, C
Catar, Chipre, Croácia
a, Emiradoss Árabes Un
nidos,
E
E
Estônia, Ge
eórgia, Gré
écia, Hungrria, Iêmen, Ilhas
Eslováquia, Eslovênia,
ndia, Israe
el, Jordânia, Kuaite, LLetônia, Lííbano,
Ferroe, Ira, Irraque, Islân
Litu
uânia, Lux
xemburgo, Macedônia, Malta, Moldova, Mônaco, Omã,
Palestina, Polônia, Rep ublica Tch
heca, Romê
ênia, Rúss ia, San Marino,
a, Ucrânia e Vaticano;
Serrvia e Monttenegro, Sírria, Turquia
Aus
strália e Jap
pão;
Argélia, Ben
nin, Botsuana, Burkina
a Faso, Burundi,
Áfrrica do Sul, Angola, A
Cab
bo Verde, Camarões,
C
Chade, Costa do Marrfim, Djibutti, Egito, Eritreia,
Etió
ópia, Gabã
ão, Gambia
a, Gana, Gu
uine, Guiné
é-Bissau, G
Guiné-Equattorial,
Ilha
as Ascensã
ão, Ilhas C
Comores, Ilhas Mauric
cio, Ilhas M
Mayotte, Le
esoto,
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R
R9

Lib
béria, Líbia
a, Madaga
ascar, Ma
aláwi, Mali, Marroco
os, Mauritânia,
Mo
oçambique, Namíbia, Níger, Nigéria,
N
Qu
uênia, Rep
publica Ce
entroAfrricana, Rep
publica De
emocrática do Cong
go, Republlica do Congo,
Reu
união, Rua
anda, Santta Helena,, São Tom
me e Prínccipe, Seich
heles,
Sen
negal, Serra Leoa, S
Somália, Suazilândia,
S
, Sudão, T
Tanzânia, Togo,
Tun
nísia, Uganda, Zâmbia
a, Zimbábue;
Afe
eganistão, Bangladesh
h, Brunei, Butão, Cam
mboja, Caza
aquistão, China,
C
Cin
ngapura, Coreia
C
do Norte, Correia do Su
ul, Diego G
Garcia, Estados
Fed
derados da Microné
ésia, Fiji, Filipinas, Guam, H
Hong-Kong, Ilha
Christmas, Ilh
ha de Pitca
airn, Ilha Jo
ohnston, Ilh
ha Niue, Ilh
ha Norfolk, Ilhas
co, Ilha Cook, Ilha Wa
ake, Ilhas de Wallis e Futuna, I lhas Marian
na do
Coc
Norte, Ilhas Marshall, I lhas Salom
mão, Índia, Indonésia
a, Kiribati, Laos,
sia, Maldiva
as, Midway
y, Mongólia
a, Myanmarr, Nauru, Nepal,
N
Macau, Malás
va Caledôn
nia, Nova Z
Zelândia, Palau,
P
Papu
ua-Nova Gu
uine, Paqu
uistão,
Nov
Polinésia Fran
ncesa, Qui rguízia, Sa
amoa, Sam
moa Americcana, Sri Lanka,
L
Tad
djiquistão, Tailândia
a, Taiwan, Timor-L
Leste, Ton
nga, Toqu
uelau,
Turrcomenistão, Tuvalu, Uzbequistã
ão, Vanuato
o, Vietnã e Ilhas do Pa
acifico
(ex
xceto
Hav
vaí).
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ANEX
XO III
PLANILHA
AS DE FORM
MAÇÃO DE PREÇOS
P
Preç
ços máximo
os aceitáve
eis
viço Telefôn
nico Fixo Co
omutado (S
STFC) na cidade de Sã
ão José dos Campos, SP
S
GRUPO 01- Serv
erão ser preenchidos
s todos os itens da Planilha
P
de
e Formação
o de Preço
os respectiva,
Deve
segu
undo os qua
antitativos indicados n
nas tabelas abaixo.
erta de lan
nces (dimin
nuição de p
preços), durante a sessão do Prregão Eletrônico, deve
era
A ofe
ser ffeita para cada item do grupo em
m que o pro
oponente co
oncorrer.
or Total de
ão das pro
opostas, será considerado o Valo
e cada grupo,
Para efeito de classificaçã
omatório dos itens.
resultante do so
mpreendidos, além dos tributtos, todos e quaisqu
nformados estão com
uer
Nos valores in
argos que, direta
d
ou in
ndiretamentte, decorra
am da execução do ob
bjeto licitado.
enca
Quantidade Mensal de
e Minutos” referem-se
e à quantid
dade de Trrafego Men
nsal
Nos campos “Q
mada e será
á utilizada apenas parra fins de ju
ulgamento.
estim
siderar:
Cons
al de Minuto
os x Preço por Minuto
Valor Anual Final = Quantidade Anua
o Grupo = soma dos V alores Anuais Finais de cada Item
m que compõe o Grup
po
Valor Global do
HABILITA
AÇÃO DE TR
RONCO E-1

1)

Ite
em

ntidade
Quan

Habilitação de Tronco
T
E-1

2

Assin
natura dos Troncos E-1

2

Assin
natura dos Ramais DD
DR

3
300

Valor
V
Unitárrio (R$)

V
Valor Total (R$)
(

MODALID
DADE LOCA
AL

2)

Item

Quantidade
Q
e
Mensal de
Minutos

Quantid
dade
Anual de
Minuttos

1

Fixo
o - Fixo

31.100

373.2
200

2

Fixo - Móvel
VC1)
(V

8.200

98.40
00

Preço
P
por
Minuto (R$)

Valor Anual
(R$))

Va
alor Global do Grupo
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3)

MODALID
DADE LONG
GA DISTANC
CIA NACION
NAL
Item
3
4
5
6
7
8

Valor

De
egrau
Tariffário 1
(D
D1)
De
egrau
Tariffário 2
(D
D2)
De
egrau
Tariffário 3
(
(D3
De
egrau
Tariffário 4
(D
D4)
Valor de
unicação
Comu
2 (VC2)
Valor de
unicação
Comu
3 (VC3
(
Global do
o Grupo

Quantidade
Q
e
Mensal de
Minutos

Quantid
dade
Anual de
Minuttos

3.500

42.20
00

3.500

42.20
00

4.500

58.50
00

20.000

280.0
000

2.500

37.50
00

2.500

40.00
00

Preço
P
por
Minuto (R$)

Valor Anual
(R$))

Preço
P
por
Minuto
M
(R$)

Valor An
nual
(R$))

MODALID
DADE LONG
GA DISTANC
CIA INTERNA
ACIONAL

4)

Item
9
10
0
11
1
12
2
13
3
14
4
15
5

Fixo--Fixo
Regiião 1
(R
R1)
Fixo--Fixo
Regiião 2
(R
R2)
Fixo--Fixo
Regiião 3
(R
R3)
Fixo--Fixo
Regiião 4
(R
R4)
Fixo--Fixo
Regiião 5
(R
R5)
Fixo--Fixo
Regiião 6
(R
R6)
Fixo--Fixo
Regiião 7
(R
R7)

Quantidade
Q
e
Mensal de
Minutos

Quantiidade
Anua
al de
Minu
utos

120

144
40

120

144
40

60

720

120

144
40

120

144
40

60

720

120

144
40
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16
6
17
7
18
8
19
9
20
0
21
1
22
2
23
3
24
4
25
5
26
6
Valor

Fixo--Fixo
Regiião 8
(R
R8)
Fixo--Fixo
Regiião 9
(R
R9)
Fixo-M
Móvel
Regiião 1
(R
R1)
Fixo-M
Móvel
Regiião 2
(R
R2)
Fixo-M
Móvel
Regiião 3
(R
R3)
Fixo-M
Móvel
Regiião 4
(R
R4)
Fixo-M
Móvel
Regiião 5
(R
R5)
Fixo-M
Móvel
Regiião 6
(R
R6)
Fixo-M
Móvel
Regiião 7
(R
R7)
Fixo-M
Móvel
Regiião 8
(R
R8)
Fixo-M
Móvel
Regiião 9
(R
R9)
Global do
o Grupo

60

720

60

720

60

720

60

720

30

-

-

360

-

-

30

360

-

-

30

360

-

-

30

360

-

-

30

360

-

-

60

720

-

-

30

360

-

-
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ANEXO IV
ATA D
DE REGISTR
RO DE PREÇ
ÇOS
entro Nacional de Mon
nitoramento
o e Alertas de Desastrres Naturaiis - CEMADEN, com se
ede
O Ce
na R
Rodovia Pre
esidente Du
utra – km 4
40, na cidad
de de Cach
hoeira Pauliista, inscritto no CNPJ//MF
sob o nº 01.2
263.896/002
26-12, nesste ato rep
presentado(a) pelo(a)) ...... (carrgo e nom
me),
ela Portaria
a nº ...... de
e ..... de ...... de 200...., publicada
a no ....... de
d ..... de .......
nomeado(a) pe
o(a) no CPF
F sob o nº .............po
ortador(a) da
d Carteira
a de Identid
dade nº .......,
de ......, inscrito
cons
siderando o julgamentto da licitaç
ção na mod
dalidade de
e pregão, n a forma ele
etrônica, pa
ara
REGIISTRO DE PREÇOS nº ......./2
2014, publlicada no ...... de ...../...../2014, proces
sso
administrativo nº 01200......../2014
4-.., RESOL
LVE registrrar os pre
eços da(s)
empresa
a(s)
cada(s) e qu
ualificada(s
s) nesta AT
TA, de acord
do com a classificação
o por ela(s)) alcançada
a(s)
indic
e na(s) quantid
dade(s) co
otada(s), attendendo as condições previstass no edital, sujeitando-se
artes às no
ormas constantes na L
Lei nº 8.666, de 21 de
e junho de 1993 e sua
as alteraçõ
ões,
as pa
no D
Decreto nº 7.892, de 23 de jane
eiro de 201
13, e em co
onformidad
de com as disposições a
segu
uir:
DO OBJJETO

1.

A presen
nte Ata tem
m por objetto o registro de preço
os para a e
eventual co
ontratação de
1.1.
o Telefônico
o Fixo Com
mutado (STF
FC), a ser executado de
empresa para prestação de Serviço
ma contínua
a nas dependências do Centro
o Nacional de Monit oramento e Alertas de
form
Desa
astres Naturais – CEMA
ADEN, visa ndo atende
er às necessidades insstitucionais, conforme
e as
espe
ecificações e condições estabelec
cidas no Te
ermo de Refferência - A
Anexo I e Especificaçõ
E
ões
e Ca
aracterística
as dos Serrviços – An
nexo II, do edital do Pregão nºº ..../2014, os quais são
s
parte
es integran
ntes desta Ata, assim
m como a proposta vencedora,
v
entemente de
independe
trans
scrição.
DOS PR
REÇOS, ESP
PECIFICAÇÕ
ÕES E QUANTITATIVOS

2.

Os preço
os registrad
dos, as esp
pecificações do objeto
o e as dem
mais condições ofertad
das
2.1.
m.
na(s)) proposta(s) são as que seguem
CADAS
STRO DE RESERVA

3.

P
Prestador do serviço

(razão so
ocial, CNPJ/M
/MF, endere
eço, contato
os, represen
ntante)
TEM
IT
0
01
0
02

ESPECIFIC
CAÇÃO

LOCA
AL

QUANTIDA
ADE

VALOR
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4.

VALIDA
ADE DA ATA
A

4.1.

A validade da Ata de Registro de
d
Preços será de
e
ogada.
do(a)................................, n ão podendo ser prorro

5.

REVISÃ
ÃO E CANCE
ELAMENTO

5.1.

Os preç
ços registra
ados poderrão ser revistos em de
ecorrência d
de eventua
al redução dos
d
preços praticado
os no merc ado ou de fato que eleve
e
o cussto do objeto registrado,
do à Administração prromover as negociaçõ
ões junto ao
o(s) fornece
edor(es).
cabend

5.2.

Quando o preço registrado tornar-se superior ao
o preço pra
aticado no mercado por
p
o superven
niente, a Administra
ação conv
vocará o(ss) fornece
edor(es) pa
ara
motivo
negociar(em) a re
edução doss preços aos
s valores praticados p
pelo mercad
do.

5.3.

ecedor que
e não aceittar reduzir seu preço
o ao valor praticado pelo
p
merca
ado
O forne
será lib
berado do compromiss
c
so assumid
do, sem aplicação de p
penalidade.
5.3.1.

5.4.

12

mes
ses,

a partir

A ordem de classifficação do
os forneced
dores que aceitarem reduzir se
eus
preços ao
os valores d
de mercado
o observará
á a classificcação origin
nal.

Quando o preço
o de merc
cado torna
ar-se superior aos p
preços registrados e o
fornece
edor não pu
uder cumprrir o comprromisso, o órgão
ó
geren
nciador pod
derá:
5.4.1.

liberar o fornecedorr do compromisso assumido, casso a comun
nicação oco
orra
o pedido d
de fornecim
mento, e sem aplica
ação da penalidade
p
antes do
se
confirmada a veraciidade dos motivos
m
e comprovanttes apresen
ntados; e

5.4.2.

convocarr os demaiis forneced
dores para assegurarr igual opo
ortunidade de
negociação.

5.5.

Não havendo êx
xito nas n egociações
s, o órgão
o gerenciad
dor deverá
á procederr à
revoga
ação desta ata de re
egistro de preços, adotando as medidas cabíveis pa
ara
obtenç
ção da contratação ma
ais vantajos
sa.

5.6.

O regis
stro do forn
necedor serrá cancelad
do quando:

5.7.

5.6.1.

descump
prir as cond ições da atta de registtro de preço
os;

5.6.2.

não retirrar a nota
a de empe
enho ou in
nstrumento
o equivalen
nte no pra
azo
estabelec
cido pela A
Administraçã
ão, sem jus
stificativa a
aceitável;

5.6.3.

não aceitar reduzirr o seu pre
eço registrrado, na hiipótese deste se torn
nar
aticados no
o mercado; ou
superior àqueles pra

5.6.4.

anção adm
ministrativa
a cujo efeito torne-o
o proibido de celeb
brar
sofrer sa
contrato administrrativo, alca
ançando o órgão g
gerenciadorr e órgão
o(s)
participante(s).

O canc
celamento de registro
os nas hipó
óteses previstas nos ittens 6.6.1, 6.6.2 e 6.6.4
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será fo
ormalizado por despac
cho do órgão gerenciador, asseg
gurado o contraditório
o e
a amplla defesa.
5.8.

O canc
celamento do registrro de preç
ços poderá
á ocorrer p
por fato supervenien
nte,
decorre
ente de caso fortuito ou força maior,
m
que prejudique
e o cumprim
mento da ata,
a
devidamente com
mprovados e justificados:
5.8.1.

por razão
o de interessse público; ou

5.8.2.

a pedido do fornece
edor.

6.

CONDIÇ
ÇÕES GERA
AIS

6.1.

As con
ndições ge
erais do ffornecimento, tais como os p
prazos parra entrega e
recebim
mento do objeto,
o
as o
obrigações da Adminis
stração e d o fornecedor registrado,
penalid
dades e de
emais cond
dições do ajuste,
a
enc
contram-se definidos no Termo de
Referência,

6.2.

ado efetuar acréscim os nos quantitativos fixados ne
esta ata de registro de
É veda
preços, inclusive o acréscim o de que trrata o § 1º do
d art. 65 d
da Lei nº 8.666/93.

d pactuad
do, a presente Ata foi lavrada e m .... (....) vias de igual
Para firmeza e validade do
ois de lida e achada em ordem
m, vai assin
nada pelass partes e encaminha
ada
teor,, que, depo
cópia
a aos dema
ais órgãos participante
p
es (se houv
ver).

Ca
achoeira Paulista,

de
e

de 2014.

Assinaturas
ó
geren
nciador e re
epresentantte(s) legal(iis) do(s) forrnecedor(es
s)
Representante legal do órgão
registra
ado(s)
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ANEX
XO V
MINUTA
A DO TERMO
O DE CONT
TRATO
TERM
MO DE CONT
TRATO DE S
SERVIÇO Nº XXXX/2014,
QUE FAZEM ENT
TRE SI A U
UNIÃO, POR
R INTERMÉD
DIO
O DA CIIÊNCIA, TEC
CNOLOGIA E
DO MINISTÉRIO
VAÇÃO (MC
CTI) E DO CENTRO NACIONAL
N
INOV
DE
MONIITORAMENT
TO E ALLERTAS DE
E DESASTR
RES
NATU
URAIS
N)
E
A
EMPRE
ESA
(CEMADEN
______
_____________
____________
_______
nião, por intermédio do
d MINISTÉR
RIO DA CIÊ
ÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃ
ÃO (MCTI) e do
A Un
CENT
TRO NACIIONAL DE
E MONITORAMENTO E ALERT
TAS DE DESASTRE
ES NATUR
RAIS
(CEM
MADEN), com sede na Rodovia Re
0, na cidad
de de Cacho
oeira Paulis
sta/
esidente Dutra, km 40
Estad
do SP, CE
EP 12630-0
000, inscritto no CNP
PJ sob o nº
n 01.263.8
896/0026-1
12, neste ato
repre
esentado pelo
p
Secrettário de Po
olíticas e Programas de Pesqu isa e Dese
envolvimen
nto,
Senh
hor CARLOS
S AFONSO NOBRE,
N
dessignado pela Portaria nº 434, pu
ublicada no
o Diário Ofic
cial
da U
União (DOU), Seção 02
2, página 0
02, do dia 02
0 de fevereiro de 2
2012, inscrrito no CPF//MF
nº 73
38.128.978
8-49, portad
dor da Cartteira de Ide
entidade nº 4349745, expedida pela SSP//SP,
doravante deno
ominada CO
ONTRATANT
TE, e o(a) ..................
.
............. insscrito(a) no
o CNPJ/MF sob
s
a) na ..................................., em .............................
o nº ............................, sediado(a
A, neste atto represen
ntada pelo (a) Sr.(a) .....................,
doravante desiignada CONTRATADA
ador(a) da Carteira de
e Identidad e nº ................., expe
edida pela ((o) .................., e CPF
F nº
porta
........................., tendo em vista o que constta no Proc
cesso nº .. ............................ e em
ervância às disposiçõe
es da Lei nºº 8.666, de 21 de junh
ho de 1993,, da Lei nº 10.520, de 17
obse
de ju
ulho de 20
002, do Dec
creto nº 2..271, de 7 de julho de
d 1997 e da Instrução Normattiva
SLTI//MPOG nº 2, de 30 de
d abril de 2008 e su
uas alteraçõ
ões, resolv
vem celebrar o presente
Term
mo de Contrrato, decorrente do Prregão nº XX
XX/2014, mediante
m
ass cláusulas e condiçõe
es a
segu
uir enunciad
das.
USULA PRIM
MEIRA – OBJETO
CLÁU
O objeto
o do prese
ente instru mento é a contrataç
ção de pesssoa jurídic
ca, visando
o a
1.1
T
utado (STFC
C), a ser executado
e
de forma contínua nas
n
Fixo Comu
presttação de Telefônico
depe
endências do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas d
de Desastres Naturais CEMA
ADEN, visa
ando atend
der às nece
ais, conforrme as esp
pecificações
s e
essidades instituciona
cond
dições estab
belecidas no
n Edital e sseus Anexo
os.
USULA SEGU
UNDA – VIG
GÊNCIA
CLÁU
O prazo de vigência
a deste Terrmo de Con
ntrato é aqu
uele fixado no Edital e no Termo de
2.1
m início na
a data de ..../..../.... e encerramento em ..../..../...., podendo ser
Referência, com
d partes até o limite
e de 60 (sessenta) me
eses, desde
e que:
prorrrogado por interesse das
O serviços tenham sid
do prestado
os regularm
mente;
2.1.1. Os
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2.1.2. A Administra
ação mante
enha intere
esse na realização do serviço;
2.1.3. O valor
Adminis
stração;

do
d

contratto

perman
neça

econ
nomicamen
nte

vantajoso

para

a

e expressamente interesse na prrorrogação e
2.1.4. A contratada manifeste
ADA não te
em direito subjetivo
s
à prorrogaçã
ão contratual.
2.1.5. A CONTRATA
A prorro
ogação de contrato d
deverá serr promovida mediante
2.2.
e celebração de Termo
Aditivo.
USULA TERC
CEIRA – PRE
EÇO
CLÁU
3.1

O valor do
d presente
e Termo de
e Contrato é de R$ ............(........ .......)

No valor acima estão incluíídas todas as despesas ordiná
árias direta
as e indiretas
3.2
orrentes da
a execução
o contratua
al, inclusiv
ve tributos e/ou impo
ostos, enca
argos socia
ais,
deco
traba
alhistas, prrevidenciários, fiscais e comerciiais inciden
ntes, taxa d
de adminis
stração, fre
ete,
segu
uro e outros
s necessários ao cump
primento in
ntegral do objeto
o
da co
ontratação..
USULA QUA
ARTA – DOTA
AÇÃO ORÇA
AMENTÁRIA
A
CLÁU
As desp
pesas dec
correntes d
desta contratação estão
e
prog
gramadas em dotaç
ção
4.1
p
no
o orçamentto da Uniã
ão, para o exercício de 2014, na
orçamentária própria, prevista
ssificação abaixo:
a
clas
e:
Gesttão/Unidade
e:
Fonte
Programa de Trrabalho:
mento de De
espesa:
Elem

240224
0100
2040.12QB.0001
19.571.2
3.3.90.39
9

USULA QUIN
NTA – PAGA
AMENTO
CLÁU
O pagam
mento será
á realizado
o no prazo máximo de
d até 30 (trinta) dia
as, contado
os a
5.1
f
do perríodo de ad implementto a que se referir, atrravés de orrdem bancá
ária,
partir da data final
m banco, ag
gência e co nta-correntte indicados pela CON
NTRATADA.
para crédito em
amentos de
ecorrentes de despesas cujos va
alores não ultrapasse
em o limite
e de
Os paga
5.2
e 1993, dev
verão ser effetuados no
o prazo de até
que trata o inciiso II do artt. 24 da Le i 8.666, de
ú
contados da datta da apres
sentação da
a Nota Fisca
al, nos term
mos do art.. 5º,
5 (cinco) dias úteis,
8
de 1993.
§ 3º, da Lei nº 8.666,
O pagam
mento som
mente será autorizado
o depois de
e efetuado o “atesto”
” pelo servidor
5.3
petente na
a nota fisc
cal apresen
ntada e de
epois de verificada
v
a regularid
dade fiscal do
comp
contratado no SICAF.
S

Página
P
52 de
e 52

STÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
A E INOVAÇ
ÇÃO
MINIS
ARIA DE PO
OLÍTICAS E PROGRAMA
AS DE PESQ
QUISA E DE SENVOLVIM
MENTO
SECRETA
CENTRO
O NACIONAL
L DE MONIT
TORAMENTO
O E ALERTA
AS DE DESA
ASTRES NAT
TURAIS
ED
DITAL DE PR
REGÃO ELET
TRÔNICO Nº
N 008/2014
4
SISTEMA
A DE REGIS
STRO DE PR
REÇOS
5.3.1
Eventual situação d
de irregularidade fisca
al da CONT
TRATADA não
n
impede
e o
ento, se o serviço tiv
p
e atestado. Tal hipóte
ese enseja
ará,
pagame
ver sido prestado
entretan
nto, a adoç
ção das pro
ovidências tendentes ao sancio
onamento da
d empresa
a e
rescisão
o contratual.
Havendo
o erro na apresentaç
ção da No
ota Fiscal ou
o dos do
ocumentos pertinente
es à
5.4
cia que im
mpeça a liiquidação da despes
sa, como, por
contratação, ou, ainda, circunstânc
mplo, obrigação fin
nanceira p
pendente, decorrente de p enalidade imposta ou
exem
inadimplência, o pagame
ento ficará
á sobrestad
do até que a CONT
TRATADA providencie
p
e as
p
para pagamen
nto iniciar-se-á após
s a
medidas saneadoras. Nesta hipóttese, o prazo
provação da regularização da
a situação
o, não aca
arretando qualquer ônus para
a a
comp
CONT
TRATANTE.
Será con
nsiderada data
d
do pa
agamento o dia em que
q
constarr como em
mitida a ord
dem
5.5
cária para pagamento
p
.
banc
Quando do pagam
mento, será
á efetuada a retençã
ão tributári a prevista na legisla
ação
5.6
cável.
aplic
A CONTR
RATADA reg
gularmente
e optante pelo
p
Simple
es Nacional, nos term
mos
5.6.1
C
ntar nº 123
3, de 2006, não sofrerrá a retençã
a
ão tributária quanto aos
da Lei Complemen
imposto
os e contrib
buições abrrangidos por aquele regime. No
o entanto, o pagamen
nto
ficará co
ondicionado
o à apresen
ntação de comprovaç
c
ão, por me
eio de documento oficial,
de que
e faz jus ao tratam
mento tribu
utário favo
orecido prrevisto na referida Lei
Complem
mentar.
Nos caso
os de eventuais atraso
os de paga
amento, des
sde que a C
CONTRATA
ADA não ten
nha
5.7
corrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensaç
ção
conc
finan
nceira devid
da pela CONTRATANT E, entre a data
d
do ven
ncimento e o efetivo adimplemen
a
nto
da parcela, é ca
alculada me
ediante a a
aplicação da
a seguinte fórmula:
endo:
EM = I x N x VP, se
ncargos moratórios;
EM = En
úmero de dias entre
e a data prevista
p
pa
ara o paga
amento e a do efettivo
N = Nú
paga
amento;
aga.
VP = Valor da parcela a ser pa
ce de compensação fin
nanceira = 0,0001643
38, assim ap
purado:
I = Índic
I = (TX)

I = (6/10
00)
365
5

= 6%.

I = 0,00016438
TX = Perrcentual da
a taxa anual
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USULA SEXT
TA – REAJUS
STE
Os valorres poderão
o ser reajusstados por periodicida
ade não infe
erior a 12 (doze)
(
mes
ses,
6.1
percentuais
s que não ultrapassem
u
m a média dos índices
s que mede
em a variaç
ção de preç
ços
em p
no m
mercado na
acional do Índice Gerral de Preços do Merc
cado - IGPM
M, da Fund
dação Getú
úlio
Varg
gas – FGV, ou
o de outro
o índice que
e passe a su
ubstituí-lo.
Caberá ao CONTRATADO efe
etuar os cá
álculos rela
ativos ao rreajuste e submetê-lo
o à
6.2
C
NTE, bem c
como anex
xar aos cálc
culos, e a p
publicação do respecttivo
apreciação da CONTRATA
ce.
índic
6.3

egno mínim
mo de 12(do
oze) meses
s será conta
ado:
O interre
I – Para o primeiro reajuste: a partir da data limite
e para apre
esentação das
d propostas
al;
constanttes do Edita
II – Para os reajustes subsequ
uentes ao primeiro:
p
a partir da d
data do fato
o gerador que
q
ejo ao últim
mo reajuste
e ocorrido ou
o precluso.
deu ense

A CONTR
RATANTE deverá
d
asse
egurar-se de que os preços contrratados são
o compatív
veis
6.4
p
no
n mercad
do, de form
ma a garantir a contin
nuidade da
a contrataç
ção
com aqueles praticados
s vantajosa.
mais
p
prev
ver o paga
amento retroativo de período qu
ue a proposta
6.5
A CONTRATANTE poderá
eajuste perrmaneceu sob
s
sua aná
álise, por meio
m
de Term
mo de Reco
onhecimentto de Dívida.
de re
Na hipóttese do item anteriorr, o período
o que a pro
oposta perm
maneceu sob análise da
6.6
TRATANTE será conta
ado como te
empo decorrido para fins
f
de con tagem da anualidade
a
CONT
do
próximo reajustte.
USULA SÉTIMA –DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
O OBJETO
CLÁU
ebimento e aceitação do objeto e de fiscalizzação estão
o previstos no
7.1
Os critérrios de rece
Term
mo de Referrência - Ane
exo I, do Ed
dital.
7.2
ga do(s) prroduto(s) sserá acomp
panhada e fiscalizada
a por técnicos indicad
dos
A entreg
ANTE para esse
e
fim, se
endo permitida a assis
stência de terceiros.
pela CONTRATA
A Comissão Especial de Rec
cebimento de Materia
al indicada pelo CEMA
ADEN anota
ará
7.3
p
tod
das as oc orrências relacionadas com a execução
o do obje
eto,
em registro próprio
ecessário à regulariza
ação das faltas ou defe
eitos observ
vados.
determinando o que for ne
USULA OITA
AVA – FISCA
ALIZAÇÃO
CLÁU
A fiscaliização da execução do objeto será efetu
uada por C
Comissão/R
Representan
nte
8.1
gnado pela CONTRATA
ANTE, na fo
orma estab
belecida no Termo de Referência
a - Anexo I, do
desig
Edita
al.
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USULA NON
NA – OBRIGA
AÇÕES DA C
CONTRATAN
NTE E DA CONTRATAD
DA
As obrig
gações da CONTRATAN
C
NTE e da CONTRATAD
C
DA são aqu elas previs
stas no Termo
9.1
Referência - Anexo I, do Edital.
de R
USULA DÉCIMA – SANÇ
ÇÕES ADMIN
NISTRATIVA
AS
CLÁU
a
iva nos termos da Lei nº 8.666
6, de 1993
3 e da Lei nº
10.1 Comete infração administrat
RATADA qu e:
10.520, de 2002, a CONTR
nexecutar total ou p
parcialmente qualque
er das obrrigações assumidas em
e
10.1.1 in
d
decorrência
a da contrattação;
10.1.2 ensejar
e
o re
etardamentto da execu
ução do objeto;
10.1.3

fraudar na
n execução
o do contra
ato;

10.1.4

comporta
ar-se de mo
odo inidône
eo;

10.1.5

cometer fraude fisca
al;

10.1.6

posta.
não manttiver a prop

nadas no subitem acima
RATADA qu
ue cometer qualquer das
d infraçõe
es discrimin
10.2 A CONTR
o da respon
nsabilidade
e civil e crim
minal, às se
eguintes sanções:
ficará sujeita, sem prejuízo
advertência por falttas leves, assim
a
enten
ndidas aqu
uelas que não
n
acarretem
10.2.1
os significattivos para a CONTRATANTE;
prejuízo
10.2.2
multa mo
oratória de
e 0,5% (me
eio por cen
nto) por dia
a de atraso
o injustifica
ado
arcela inad implida, até
é o limite de
d 10 (dez) dias;
sobre o valor da pa
10.2.3
multa co
ompensatórria de 10%
% (dez po
or cento) ssobre o valor total do
o, no caso de
d inexecuç
ção total do
o objeto;
contrato
10.2.4
em caso
o de inexe
ecução pa
arcial, a multa
m
com pensatória, no mesmo
bitem acim
ma, será aplicada de
e forma prroporcional à obrigaç
ção
percentual do sub
plida;
inadimp
10.2.5
ão de licitarr e impedim
mento de co
ontratar co
om a Admin
nistração, pelo
suspensã
e até dois anos;
a
prazo de
10.2.6
impedime
ento de liicitar e co
ontratar co
om a Uniã
ão com o consequen
nte
o de até cinco anos;
descredenciamento no SICAF pelo prazo
ar com a Administraç
ão de inido
oneidade para licitar ou contrata
A
ção
declaraçã
10.2.7
m os motivos determinantes da punição ou
u até que seja
Pública, enquanto perdurarem
ante a próp
pria autorid
dade que ap
plicou a pe
enalidade, que
q
promovida a reabilitação pera
oncedida sempre
s
qu
ue a CONT
TRATADA ressarcir a CONTRA
ATANTE pe
elos
será co
prejuízo
os causados
s.
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10.3 Também
m ficam suje
eitas às pe
enalidades do
d art. 87, III e IV da Lei nº 8.66
66, de 1993
3, a
TRATADA que:
q
CONT
10.3.1
enação deffinitiva por praticar, p
por meio do
olosos, frau
ude
tenha soffrido conde
o recolhime
ento de qua
aisquer tributos;
fiscal no
10.3.2

tenha pra
aticado ato s ilícitos vis
sando a fru
ustrar os ob
bjetivos da licitação;

10.3.3
demonstrre não posssuir idoneid
dade para contratar ccom a Administração em
virtude de atos ilícitos pratica
ados.
10.4 A aplica
ação de qualquer
q
d
das penalid
dades previstas rea lizar-se-á em proces
sso
administrativo que asse
egurará o contraditó
ório e a ampla de
efesa à CONTRATAD
C
DA,
obse
ervando-se o procedim
mento prev
visto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei
nº 9..784, de 19
999.
mpetente, n
na aplicaçã
ão das san
nções, leva
ará em co
onsideração
o a
10.5 A autoridade com
onduta do infrator, o c
caráter edu
ucativo da pena, bem como o da
ano causado à
gravidade da co
o o princípio
o da proporrcionalidade
e.
Administração, observado
10.6

oriamente registradas
r
s no SICAF.
As penalidades serão obrigato

USULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCI SÃO
CLÁU
s rescindido nas hip
póteses pre
evistas no art.
a
11.1 O presente Termo de Contratto poderá ser
666, de 199
93, com ass consequên
ncias indica
adas no artt. 80 da me
esma Lei, sem
78 da Lei nº 8.6
uízo das sanções aplic
cáveis.
preju
ão, cisão o
ou incorporração da CO
ONTRATAD
DA com/em outra pess
soa
11.2 É admissível a fusã
jurídica, desde que sejam
m observad
dos pela nova
n
pesso
oa jurídica todos os requisitos de
gidos na lic
citação orig
ginal; sejam
m mantidas
s as demaiis cláusulas
s e condiçõ
ões
habilitação exig
ontrato; não haja prejuízo à exec
cução do ob
bjeto pactu
uado e haja a anuência
a expressa da
do co
Administração à continuidade do con
ntrato.
os de rescisão contra
atual serão
o formalme
ente motiva
ados, assegurando-se
e à
11.3 Os caso
TRATADA o direito à prévia
p
e am
mpla defesa
a.
CONT
TRATADA reconhece
r
os direitos da CON
NTRATANTE
E em caso
o de rescis
são
11.4 A CONT
o art. 77 da Lei nº 8.66
66, de 1993
3.
administrativa prevista no
o de rescisã
ão será pre
ecedido de Relatório indicativo dos seguin
ntes aspecttos,
11.5 O termo
orme o cas
so:
confo
ventos cont ratuais já cumpridos
c
ou
o parcialm
mente cump
pridos;
a) Balanço dos ev
agamentos já efetuado
os e ainda devidos;
d
b) Relação dos pa
c) Indenizações e multas.
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USULA DÉCIMA SEGUN
NDA – VEDA
AÇÕES
CLÁU
12.1

É vedada à CONTRATADA:
cionar ou uttilizar este Termo de Contrato
C
pa
ara qualque
er operação
o financeira
a.
a) Cauc
b) Interrromper a execução
e
d
dos serviços sob alega
ação de ina
adimpleme
ento por pa
arte
da CONTRATAN
NTE, salvo n
nos casos previstos
p
em
m Lei.

USULA DÉCIMA TERCEIIRA – ALTER
RAÇÕES
CLÁU
ões contra tuais rege
er-se-ão pe
ela discipli na do artt. 65, da Lei
13.1 Eventuais alteraçõ
8.666/1993.
TRATADA é obrigada
a a aceita
ar, nas me
esmas con
ndições co
ontratuais, os
13.2 A CONT
s
s que se fize
erem necessários, até
é o limite d e 25% (vinte e cinco por
p
acréscimos ou supressões
alizado do c
contrato.
cento) do valor inicial atua
sultantes d
de acordo celebrado entre as partes CO
ONTRATANT
TEs
13.3 As suprressões res
erão exceder o limite
e de 25% ((vinte e cin
nco por cento) do va
alor inicial atualizado do
pode
contrato, conforme estabe
elecido no p
parágrafo 2º,
2 do inciso
o II, do art. 65 da Lei. 8666/1993
3.
USULA DÉCIMA QUART
TA – DOS CA
ASOS OMISS
SOS
CLÁU
os omissos
s serão de
ecididos pe
ela CONTRATANTE, ssegundo as
s disposiçõ
ões
14.1 Os caso
na Lei nº 10.520, de 2002
2
e dem
mais norma
as federais de
contidas na Leii nº 8.666, de 1993, n
ações e con
ntratos adm
ministrativo
os e, subsid
diariamente
e, segundo as disposições contid
das
licita
na Lei nº 8.078
8, de 1990 - Código d
de Defesa do
d Consumidor - e no
ormas e princípios gerrais
contratos.
dos c
USULA DÉCIMA QUINTA
A – PUBLICA
AÇÃO
CLÁU
RATANTE p rovidenciarr a publicaç
ção deste in
nstrumento
o, por extra
ato,
15.1 Incumbirá à CONTR
Diário Oficial da União, no prazo p
previsto na Lei nº 8.66
66, de 1993
3.
no D
USULA DÉCIMA SEXTA – FORO
CLÁU
cionar os llitígios que
e decorrere
em da exe
ecução des
ste Termo de
16.1 O Foro para soluc
J
d
do Distrito Federal
F
- Justiça Federral.
Conttrato será o da Seção Judiciária
d pactuad
do, o prese
ente Termo
o de Contra
ato foi lavrrado em du
uas
Para firmeza e validade do
pois de lid
do e achad
do em ord em, vai as
ssinado pe
elos
(duas) vias de igual teorr, que, dep
contrantes.
Cachoe
eira Paulista
a, SP,
TRATANTE:
CONT
CONT
TRATADA:

de
e

de 2014.

NOM
ME
[CAR
RGO]
NOM
ME
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R
Representa
ante Legal
ANEXO VI
PLANILHA DE PREÇO MÁXIMO AC
CEITÁVEL

GRUPO
1

ESPEC
CIFICAÇÃO
Telefôn
nico Fixo Co
omutado (S
STFC) na cid
dade de
São Jos
sé dos Cam
mpos
TOT
TAL ESTIMA
ADO DA CO
ONTRATAÇÃ
ÃO (R$)

Quant
Total
1

VALOR
T
TOTAL DO
ITEM (R$)
501.031,32
501.031,32

OBS..: O regime
e de execução é Glob
bal, porém,, as empresas deverã
ão apresentar a planilha
aberrta contend
do todos os valores do
os itens, co
onforme esp
pecificado no Anexo VII,
V Modelo da
Proposta.
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ANEXO
O VII
MODELO
O DE PROPO
OSTA COME
ERCIAL
ITEM

DESCRIÇÃ
ÃO DO ITEM
M

UNID
DADE

QU
UANTIDADE

R
VALOR
UNITÁR
RIO
(R$)

OR TOTAL DO
D
VALO
IT
TEM (R$)

1
2

VALOR
R TOTAL DA PROPOSTA
A

DADO
OS DA PRO
OPONENTE
ME: ____________________
________________________
___________
________________________
______________
NOM
RAZÃ
ÃO SOCIAL: __________
________________________
___________
________________________
______________
CNPJJ Nº: __________________
________________________
____________
____________
____________
______________
ENDEREÇO COM
MPLETO: __
________________________
____________
_______________________
______________
TELE
EFONES: _______________
_______________________
____________
____________
____________
______________
E-MA
AIL:____________________
________________________
____________
_________________
VALIDADE DA PROPOSTA:
P
_______________________
__________ (n
não inferiorr a 60 (sessenta) dias)

___
________________________
____________
_____________
Ca
arimbo e asssinatura do
d representante legall
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ANEXO
O VIII
DECLARA
AÇÃO DE AT
TENDIMENTO
O AOS CRIT
TÉRIOS DE SUSTENTAB
S
BILIDADE AM
MBIENTAL
Pela pre
esente, declaramos co
onhecer e compreend
c
der, por inte
eiro, o teor do Edital de
1.2
nico nº .08
8/2014 do CEMADEN//SEPED/MCT
TI, cujo ob
bjeto é a prestação de
Pregão Eletrôn
o (STFC), a ser exe
ecutado d e forma contínua nas
n
Serviço Telefônico Fixo Comutado
endências do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas d
de Desastre
es Naturais
s –
depe
CEMA
ADEN, na cidade
c
de São
S
José doss Campos.
utrossim, que esse LIC
CITANTE VENCEDOR do Pregão Eletrônico nº ..08/2014,
Declaramos, ou
ormativa do Ministério do Plane
ejamento, Orçamento
o e
atende ao art. 5º, da Instrução No
e 19 de jan
neiro de 201
10.
Gesttão (MPOG) de nº 1, de
_______________________
____________
________________________
__________
Empresa:__________________
P.J. (MF): ______________
_______________________
____
C.N.P

Tel/Fa
ax: ___________________
__________

ereço: _____
____________
____________
____________
____________
_______________________
___________
Ende
ail: ____________________
_______________________
____________
________________________
_________
E-ma
ponsável da
a Empresa:_
_______________________
____________
____________
____________
__________
Resp

Cach
hoeira Pauli sta,

de

de 20 14.

__________________
_______________
Re sponsável da Empresa
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