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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2014
Telefonia móvel e Internet
O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO,
inscrito no CNPJ sob o nº 68.576.800.0001-99, estabelecido na Rua Jaime Balão, 580, Hugo
Lange, Curitiba, Paraná, por intermédio da Pregoeira Oficial, a Sra. Osana Terrinha da Silva,
em conformidade com a Portaria nº 24/2013 de 15 de outubro de 2013, informa que por
solicitação da Presidência, realizará o procedimento licitatório para a CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET conforme especificado no objeto abaixo, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO, por meio da internet, através do
aplicativo Licitações, disponível no site www.licitacoes-e.com.br, em conformidade com as
disposições legais contidas na Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e o Decreto nº 3.555 de
08/08/2000 que regulamenta a modalidade do Pregão, a Lei Complementar 123, de
14/12/2006, Decreto Federal nº 6.204 de 05/09/2007, aplicando-se, subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, demais normas aplicáveis a
espécie e disposições contidas no Edital.
Torna público, para conhecimento das empresas interessadas, que no dia 29/09/2014 às
09hs (horário de Brasília-DF) estará abrindo as propostas de preços. E que no dia
29/09/2014, às 09hs 30min (horário de Brasília-DF), através do endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br, estará abrindo a sala de disputa para a realização de Licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, conforme descrito neste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO
1.1 – A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestar
serviço de telefonia móvel e internet, devidamente autorizada pela Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL, para prestação de serviços de telefonia móvel e internet.
1.2 – O serviço deverá ser prestado através de plano corporativo para o Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região, conforme detalhamento do ANEXO I deste
Edital.
1.3 – Possibilitar a alteração do número identificador do acesso (número do telefone),
mediante solicitação expressa da CONTRATANTE. Da mesma forma, possibilitar, quando
implantada, a portabilidade dos mesmos, nos termos da Resolução nº 460 da ANATEL, de 19
de março de 2007.
2 – DOS ANEXOS
2.1 – Integram este Edital:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II – VALOR ESTIMADO
ANEXO III - PROPOSTA
ANEXO IV – MODELO DE PROCURAÇÃO
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DE MENOR DE IDADE
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO
3 – DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA
3.1 – O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública à distância, por meio de sistema
que promova a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e
autenticação, em todas as suas fases.
3.2 – Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira designado pelo Crefito-8, mediante
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” do
sistema utilizado pelo BANCO DO BRASIL S/A na internet, constante nos endereços
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eletrônicos: www.bb.com.br, em “sala de negócios”, ou no www.licitacoes-e.com.br, opção
“acesso identificado”.
3.3 – O interessado que tiver dúvidas de caráter técnico ou legal quanto à interpretação dos
termos deste Edital poderá solicitar à Pregoeira os esclarecimentos necessários,
exclusivamente, via e-mail, no endereço eletrônico ots@crefito8.org.br, em até 24 (vinte e
quatro) horas anterior à data fixada para abertura da sessão pública.
3.3.1 – As respostas às consultas serão encaminhadas por e-mail diretamente ao(s)
licitante(s) interessado(s) e disponibilizada(s) no site www.licitacoes-e.com.br, no campo
MENSAGENS, no link correspondente a este Edital, sendo de responsabilidade da empresa
interessada o constante acesso ao referido site, a fim de tomar conhecimento de eventuais
consultas e respectivas respostas, aplicando-se o mesmo a eventuais esclarecimentos
emitidos pelo Crefito-8;
3.3.2 – O licitante que desejar obter maiores informações sobre a licitação poderá agendar
horário no Crefito-8 pelo telefone 41 3264.8097.
3.3.3 – Não serão atendidas as solicitações verbais.
3.4 – O licitante deverá observar, rigorosamente, os prazos limites (data e horário) para
recebimento das propostas, bem como para início da sessão de disputa de preços.
3.5 – No julgamento da habilitação e das propostas, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas ou documentos, mediante despacho
fundamentado, podendo ainda, conforme faculta o art. 43, § 3º da Lei nº 8.666/93 e
alterações, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
3.6 – Até a data e horário limite para recebimento das propostas, os licitantes poderão retirar
ou substituir a proposta anteriormente apresentada.
4 – DA PARTICIPAÇÃO
4.1 – Poderão participar deste Pregão Eletrônico quaisquer empresas legalmente constituídas,
do ramo de atividade compatível e especializadas com o objeto da licitação que atenderem a
todas as exigências constantes deste Edital e seus ANEXOS, inclusive quanto às de
documentação e, estiverem previamente credenciadas junto ao BANCO DO BRASIL S/A, em
qualquer agência sediada no território nacional, para acesso ao sistema eletrônico, dispondo de
chave de identificação e senha pessoal, não sendo necessário ser cliente do referido banco
para se credenciar e obter chave de acesso e senha;
4.1.1 – A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha,
pessoal e intransferível, do representante credenciado e subsequente encaminhamento da
Proposta de Preços, em conformidade com os requisitos do item 3.2, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, observados rigorosamente a data e horário limite estabelecidos
no preâmbulo deste Edital para o recebimento das propostas.
4.2 – Não poderão participar desta licitação as empresas:
4.2.1 – Cuja falência tenha sido decretada, ou deferida a recuperação judicial, ou
homologado o plano de recuperação extrajudicial, bem como tenha concordata concedida,
em concurso de credores, em dissolução, em processo de liquidação e em consórcios ou
associações de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.2.2 – Que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, regido pela Lei nº
8.666/93, salvo as já reabilitadas.
5 – DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES
5.1 – O credenciamento deverá ser efetuado previamente antes da data de realização do
pregão, não sendo necessário ser cliente do BANCO DO BRASIL S/A para se cadastrar e obter
a chave de acesso e senha.
5.2 – Para acesso ao sistema, as pessoas físicas ou jurídicas deverão dispor de chave de
identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do BANCO DO BRASIL
S/A. sediadas em qualquer parte do território nacional.
5.2.1 – Para obtenção da chave e senha de acesso para seus representantes, as pessoas
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jurídicas ou físicas deverão dirigir-se a qualquer agência do BANCO DO BRASIL S/A,
apresentando procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida,
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar os demais atos e operações no
sistema “LICITAÇÕES-E”;
5.2.2 – Sendo sócio, proprietário, dirigente, ou assemelhado da empresa proponente,
deverá apresentar cópia do estatuto ou contrato social, ou instrumento específico no qual
estejam expressos seus poderes para exercer e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
5.2.3 – A chave de identificação e a senha terão validades determinadas pelo BANCO DO
BRASIL S/A e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico realizado no
“LICITAÇÕES-E”, sendo necessárias para formular lances de preços e praticar todos os
demais atos e operações no sistema eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do
credenciado;
5.2.4 – O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção da
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico;
5.2.5 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao
Crefito-8 ou ao BANCO DO BRASIL S/A., a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
6 – DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1 – A proposta de preços deverá ser apresentada, exclusivamente, no sistema eletrônico,
sendo obrigatório, sob pena de desclassificação, o preenchimento do campo específico do
sistema contendo o respectivo Valor Mensal, estimado da contratação para o período de 12
(doze) meses, em moeda corrente nacional (R$).
6.1.1 – A licitante deverá anexar, no campo próprio do sistema eletrônico, sob pena de
desclassificação, a(s) planilha(s) de custos e formação de preços, que atendam às
especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, contendo detalhamento de
todos os elementos que compõe o custo operacional, inclusive tributos e encargos sociais,
cujos valores estejam de acordo com o TERMO DE REFERÊNCIA, informando-se os
percentuais de descontos que serão concedidos para cada item do lote da referida planilha.
6.1.2 – É vedada ao licitante, sob pena de desclassificação, a identificação da proposta de
preços no sistema eletrônico.
6.2 - Deverão ser computados todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta
licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou
despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos
materiais constante da proposta, abrangendo, assim, todos os custos necessários à execução
do objeto e a manutenção destas condições durante a vigência do contrato. A omissão de
qualquer despesa necessária ao fornecimento dos materiais será interpretada como não
existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimos após a abertura
das propostas.
6.3- Ocorrendo discrepância entre o valor expresso em algarismos e por extenso, serão
considerados estes últimos, devendo a pregoeira proceder às correções necessárias.
7 – DE ACEITAÇÃO TÁCITA
7.1 – Atendimento à especificação constante do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
7.2 – Atendimento das condições prescritas no Edital.
7.3 – Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data da sessão pública
deste Pregão Eletrônico.
7.4 – Os preços apresentados devem:
a) Refletir os de mercado no momento;
b) Compreender todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como fretes,
impostos, tarifas, taxas, salários, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de
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ordem de classe entre outros;
c) Serem irreajustáveis durante a validade da proposta.
7.5 – Encaminhamento da proposta de preços devidamente ajustada ao lance final, via fax ou
e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do encerramento do certame, com o posterior
encaminhamento do original no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis juntamente com os
documentos de habilitação.
7.6 – Uma vez apresentada a proposta de preços, não será admitida desistência da mesma,
cancelamentos, retificações de preços, alterações ou alternativas nas condições/especificações
estipuladas.
7.7 – O prazo máximo de início da prestação dos serviços, pela empresa vencedora da
licitação, será de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil
subsequente ao da assinatura do TERMO DE CONTRATO.
7.8 – O suporte técnico será prestado em período integral, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas
por dia e 07 (sete) dias por semana.
7.9 – Todos os equipamentos necessários à interligação descrita no ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA, deste Edital deverão ser fornecidos pela contratada, sem qualquer ônus para o
Crefito-8.
7.10 – Os preços ofertados deverão ser líquidos, devendo estar inclusos todas as despesas
com mão de obra, prestação dos serviços, ferramental, bem como todos os impostos, os
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, inclusive assinatura básica,
entroncamentos, instalações, programações e outras despesas, de quaisquer natureza, que se
façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação, já deduzidos os
abatimentos eventualmente concedidos.
7.11 – Os preços das ligações telefônicas a serem cotados serão aqueles constantes do ANEXO
I – TERMO DE REFERÊNCIA de cada licitante, levando-se em conta, para efeito de cotação, o
perfil de tráfego anual estimado constante do ANEXO II – VALOR ESTIMADO deste Edital.
7.12 – O perfil de tráfego indicado no ANEXO II – VALOR ESTIMADO não constitui, em hipótese
alguma, em qualquer compromisso futuro para o Crefito-8.
7.13 – Na proposta de preços em que não forem indicados os percentuais de desconto
ofertados, serão os mesmos admitidos como de valor “zero”.
7.14 – Conter indicação de que os preços propostos não são superiores aos constates do
ANEXO II – VALOR ESTIMADO, devidamente aprovado pela Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL, ou plano alternativo de serviço, entendido que a não indicação
implica em declaração de concordância.
7.15 – A empresa vencedora de cada lote da licitação deverá apresentar proposta de preços
atualizada, obedecendo à proporcionalidade dos descontos oferecidos no lance final, ou seja,
os percentuais de desconto ofertados devem ser aplicados de forma linear.
7.16 – O valor total estimado do lote, para contratação durante o período de 12 (doze) meses,
utilizado para fins de julgamento da melhor proposta durante o certame licitatório, NÃO cria
para a CONTRATANTE a obrigação de efetivar o consumo nas estimativas ali consideradas,
restando esclarecido que a contratação efetivar-se-á a partir do valor unitário do minuto.
8 – DA HABILITAÇÃO
8.1 - Exigir-se-á do licitante vencedor os seguintes documentos:
8.1.1 - Habilitação Jurídica:
a- Sociedade empresária: estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas
alterações ou última alteração contratual consolidada, devidamente registrada,
acompanhado de documento de eleição de seus administradores.
b- Sociedade Simples: Inscrição do Ato Constitutivo acompanhado de prova do
administrador(es) em exercício.
c- Empresário Individual: inscrição comercial devidamente registrada.
d- Empresário Individual de Responsabilidade Limitada: Inscrição comercial devidamente
registrada.
8.1.2 - Qualificação Econômica Financeira:
4 / 24

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO
RUA JAIME BALÃO, 580 – HUGO LANGE - FONE (041)3264-8097 – CEP 80040-340 - CURITIBA – PARANÁ

a- Certidão negativa expedida pelo cartório distribuidor de que a empresa não se encontra
em processo de falência ou de recuperação judicial.
8.1.3 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a- Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a
apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Secretaria
da Receita Federal;
b- Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa ou
Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais
e à Divida Ativa da União; expedida pela Secretaria da Receita Federal (SRF) e ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN);
c- Prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,
fornecida pela Caixa Econômica Federal – CEF, mediante apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS – CRF;
d- Prova de regularidade fiscal perante a Seguridade Social, mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa,
relativos as Contribuições Previdenciárias e as de terceiros, emitir pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil;
e- Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais,
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de
Negativa ou documento equivalente do Estado sede da licitante na forma da lei;
f- Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais
da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão
Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede da licitante na
forma da lei;
g- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou de Certidão Positiva
de Débitos Trabalhistas com Efeitos Negativos, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho.
8.1.4 - Além do contido nos itens 10.1 ao 10.1.3, exigir-se-á dos licitantes:
a- Certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial, devidamente
atualizada, ou seja, com data não superior a 90 dias ou declaração da empresa, emitida por
seu representante legal, de que é microempresa ou empresa de pequeno porte, constituídas
na forma da Lei Complementar 123/2006;
b- Declaração de Situação de Regularidade, e de que a empresa cumpre o disposto no inc.
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (relativo ao trabalho de menor) conforme modelo
no Anexo V.
c- Declaração de Idoneidade no ANEXO VI.
8.1.5 - Qualificação técnica:
a- Comprovação que prestou serviço para pessoas jurídicas de direito público ou privado em
padrão similar ou superior aos itens deste edital.
8.2 - Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou pela Pregoeira ou por membro da
Comissão de Licitação, mediante conferência do documento original.
8.3 - As certidões e/ou certificados obtidos via internet poderão ser apresentados em originais
ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no site correspondente.
8.4 - Para certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será considerado o
prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas emissões, devendo
estar válidas na data do recebimento dos documentos de habilitação.
8.5 - Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8.6 - Os documentos originais ou cópia autentica, deverão ser encaminhados aos
cuidados para a Comissão de Licitação, via postal ou protocolados diretamente na recepção do
Crefito-8, situado na rua Jaime Balão, 580, Hugo Lange, CEP. 80.040-340, Curitiba – PR,
fazendo referência ao número do pregão eletrônico a que se refere no prazo máximo de 02
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(dois) dias úteis a contar do encerramento da disputa.
8.7 - A Pregoeira poderá desclassificar a proposta ou inabilitar a licitante, a qualquer tempo, no
caso de conhecimento de fato superveniente ou só conhecido após o julgamento, nos termos
do artigo 43, § 5º, da Lei nº 8.666/93.
8.8 - A falta ou irregularidade de qualquer dos documentos exigidos acarretará a inabilitação
do licitante.
8.9 - No caso de empresas beneficiárias da Lei Complementar 123/2006 serão concedidos os
prazos de regularização “a posteriori” nela previstos.
8.9.1 - Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal da Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis,
prorrogáveis por igual período, a critério do Crefito-8, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito e, emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
8.9.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará
decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas, sendo facultado ao
Crefito-8 convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
8.10 - A regularidade exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência do
contrato.
9 – DO PROCEDIMENTO
9.1 – A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados os prazos limites (data e horário)
estabelecidos neste Edital;
9.1.1 – O licitante deverá atentar que, para participar do lote, é necessária a cotação de
preços para todos os itens do respectivo lote.
9.2 – Como requisito para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
9.3 – Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
9.4 – No horário previsto neste Edital terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a
divulgação das propostas de preços recebidas, passando a Pregoeira à avaliação da
aceitabilidade das mesmas.
9.4.1 – O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela Pregoeira,
sendo que somente estas participarão da fase de lance.
9.5 –
Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar
conectados ao sistema para participar da sessão de lances e poderão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, ao passo que a cada lance ofertado o
participante será imediatamente informado de seu recebimento, respectivo horário de registro
e valor.
9.6 – A etapa de lances o encerramento se dará por acionamento da Pregoeira no sistema
eletrônico, encerrando-se o tempo a critério da Pregoeira, poderá haver prorrogação do
mesmo e, somente após, transcorrerá o acréscimo de tempo randômico, determinado
aleatoriamente pelo sistema, que será de no máximo 30 (trinta) minutos, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
9.7 – Somente serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance registrado
no sistema pelo Licitante.
9.8 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
9.9 – Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, sendo que o sistema não identificará o autor dos
lances aos demais participantes.
6 / 24

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO
RUA JAIME BALÃO, 580 – HUGO LANGE - FONE (041)3264-8097 – CEP 80040-340 - CURITIBA – PARANÁ

9.10 – Facultativamente, a Pregoeira poderá encerrar a sessão pública mediante
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do
prazo máximo de 30 (trinta) minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances.
9.10.1 – Antes de declarar o vencedor, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de
menor preço ou àquele que tenha ofertado a única proposta, para que seja obtido preço
melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.
9.11 – O sistema informará a proposta de menor preço, imediatamente após o encerramento
da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela pregoeira acerca da
aceitação do lance de menor valor.
9.11.1 – O licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte e cuja
proposta se encontre no intervalo de até 5% superior ao melhor preço (art. 44, §2º, LC nº
123/2006), terá preferência na contratação do objeto da licitação, desde que declare tal
condição no sistema.
9.12 – Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante deverá encaminhar os
documentos de habilitação relacionados no item 8 e proposta ANEXO III deste edital , no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, para o e-mail ots@crefito8.org.br ou fax (41) 3095.9400, com
posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, no prazo máximo de até 02 (dois)
dias úteis, para o seguinte endereço: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA
OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO – CREFITO 8 - SEÇÃO DE LICITAÇÕES - Rua Jaime Balão, 580 –
Hugo Lange CEP: 80.040-340 – Curitiba/PR.
9.13 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender
às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação e,
assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda as exigências do
Edital.
9.13.1 – No caso de propostas apresentadas por microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta
detentora do melhor lance ou valor negociado, será assegurada preferência de contratação,
nos termos do disposto na Lei Complementar 123 de 14/dezembro/2006, que instituiu o
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, observando-se o
seguinte:
9.13.1.1 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela detentora do melhor lance ou valor
negociado, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto deste certame;
9.13.1.2 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma do subitem anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese deste item, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
9.13.1.3 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos neste item,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta. O sorteio será realizado pela Pregoeira e depois comunicado
aos licitantes através do chat disponível no sistema eletrônico;
9.13.1.4 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após a
solicitação da Pregoeira, sob pena de preclusão;
9.13.1.5 – Na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste item, o objeto será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
9.13.1.6 – O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;
9.13.1.7 – A Pregoeira poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da
licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, os quais serão
encaminhados, por e-mail ou fax.
9.13.1.8 – Caso decida que os documentos apresentados não qualificam o licitante como
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microempresa ou empresa de pequeno porte, a Pregoeira desclassifica-lo-á e adjudicará o
objeto do certame em favor do licitante autor da proposta originalmente vencedora, salvo
se ainda houver microempresa ou empresa de pequeno porte no intervalo de desempate.
9.14 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a pregoeira declarará
vencedora a licitante ofertante da proposta de menor preço, abrindo-se o prazo para o
encaminhamento de mensagens e eventuais registros de manifestação de interposição de
recursos.
9.14.1 – O prazo estabelecido para o encaminhamento de mensagens e eventuais registros
de manifestação de interposição de recursos será de até 04 (quatro) horas após
declarada, no sistema, a licitante vencedora.
9.15 – Esgotado o prazo estabelecido e não havendo eventuais registros de manifestação de
interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta de menor preço.
9.16 – Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
9.17 – Declarada encerrada a etapa de lances, a Pregoeira examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação
e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.
9.18 – No caso de empate entre duas ou mais propostas e, não havendo lances, a Pregoeira
procederá ao desempate, através de sorteio, na forma do disposto no § 2º do artigo 45 da Lei
nº 8.666/93.
9.19 – Ocorrendo desconexão da Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances,
retomando a pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos
realizados.
9.19.1 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a trinta minutos, a sessão do
pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação aos participantes no endereço
eletrônico e/ou no site do Crefito-8 utilizado para divulgação do certame.
9.20 – O sistema disponibilizará relatórios e ata circunstanciada, que poderão ser impressos
pelos participantes.
10 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1 – Esta licitação é do tipo menor preço do valor mensal, em estrita observância ao
disposto no § 2º do art. 2° do Decreto n° 5.450/2005.
10.2 – Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências e condições deste
Edital.
10.2.1 – Será desclassificado do certame o licitante que deixar de cotar qualquer um dos
itens em relação ao LOTE.
10.3 – Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente,
classificada em primeiro lugar, a proposta que satisfazendo a todas as exigências e condições
deste Edital, apresente o MENOR PREÇO TOTAL (VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O PERÍODO
CONTRATUAL DE 12 (DOZE) MESES, ACRESCIDO DO CUSTO DA INSTALAÇÃO).
11 – DO DIREITO DE PETIÇÃO
11.1 – No prazo de até 01 (um) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública, o interessado que desejar obter esclarecimentos, de caráter técnico ou legal quanto à
interpretação dos termos deste Edital, poderá solicitá-los a Pregoeira, exclusivamente via email, através do endereço eletrônico ots@crefito8.org.br.
11.2 – No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá impugnar este instrumento convocatório, cuja petição
deverá ser dirigida a Pregoeira.
11.2.1 – Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas;
11.2.2 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
11.3 – Ao final da sessão, constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a
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pregoeira declarará, no sistema, o vencedor do certame.
11.3.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de
forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de
recorrer, de acordo com o item 9.14.1 deste Edital, quando lhe será concedido o prazo de 24
(vinte e quatro) horas para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que
começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
11.4 – O (s) recurso (s), que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) dirigido (s) à
autoridade superior, por intermédio da Pregoeira, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 3
(três) dias úteis ou, nesse período, encaminhá-lo (s) à autoridade superior, devidamente
informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.
11.5 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.6 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente homologará a presente licitação para determinar a contratação.
11.7 – A falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao
vencedor, observando-se o disposto no item 9.14, acima.
11.8 – É permitida aos licitantes a utilização de meio eletrônico (e-mail), ou sistema de
transmissão de dados e imagens tipo fax, para a prática de atos processuais que dependam de
petição escrita (Fax: 41 3095.9400), observando-se o horário de funcionamento deste Órgão.
11.8.1 – A utilização de sistema de transmissão eletrônica (e-mail), ou sistema de transmissão
de dados e imagens tipo fax, não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais
ser entregues a Pregoeira, necessariamente, até 02 (dois) dias da data da referida
transmissão.
11.8.2 – Quem fizer uso do sistema de transmissão eletrônica (e-mail), ou sistema de
transmissão de dados e imagens tipo fax, torna-se responsável pela qualidade e fidelidade do
material transmitido, bem assim por sua entrega a Pregoeira.
11.8.3 – Sem prejuízo de outras sanções, o usuário do sistema de transmissão eletrônica (email), ou sistema de transmissão de dados e imagens tipo fax, terá o documento invalidado
para todos os efeitos legais quando não houver perfeita concordância entre a transmissão
eletrônica (e-mail) e/ou a cópia pelo fax e o original entregue a Pregoeira.
12 – DO CONTRATO
12.1 – Homologado o julgamento, o licitante vencedor será convocado para assinar o termo de
contrato, devendo fazê-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento
da convocação, salvo motivo justificado e devidamente aceito pela Administração, podendo
solicitar a prorrogação do prazo, uma única vez, e por igual período, conforme estatui o
parágrafo primeiro do art. 64 da Lei n° 8.666/93, sob pena de sujeitar-se às sanções legais
previstas neste Edital.
12.2 – O termo de contrato, acima mencionado, será elaborado pela Administração e terá
prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, conforme o
disposto na Lei n° 8.666/93, bem assim com as condições previstas neste Edital, do qual faz
parte a respectiva minuta.
12.3 – Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as
mesmas condições de habilitação, inclusive será confirmada a situação de regularidade fiscal
para com a seguridade social (CND – emitida pela Receita Federal do Brasil), com o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) e com a Justiça do Trabalho
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).
12.3.1 – Caso o licitante tenha o recolhimento dos encargos relativos ao FGTS centralizado,
o documento comprobatório de autorização para a centralização dos recolhimentos deverá
ser apresentado à Administração.
12.4 – Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura
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do contrato, ou se recusar a assinar o referido ajuste, injustificadamente, convocar-se-á outro
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação e assim sucessivamente,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
13 – DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1 – O pagamento será feito na forma constante na cláusula sexta da “MINUTA DE
CONTRATO” – ANEXO VII deste Edital.
13.2 – O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de
entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais
cominações legais.
13.3 – A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o termo de contrato
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida.
13.4 – Os recursos orçamentários que asseguram o pagamento das obrigações decorrentes do
presente contrato estão previstos na rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.036 – Serviços de
Telecomunicação.
14 – DAS PENALIDADES
14.1 - Por ilícitos cometidos na licitação ou na execução do Contrato, este Conselho, poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
14.1.1 - A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato no prazo estabelecido, a impedirá
de participar de novas licitações pelo prazo de 12 (doze) meses junto a este Município, bem
como, resultará na aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da
proposta apresentada.
14.1.2 - A Contratada ficará sujeita as seguintes penalidades caso deixe de cumprir os
prazos e demais obrigações assumidas em Contrato, sendo:
a) Advertência, que poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das
obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, bem como no caso de outras ocorrências que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento dos serviços do Crefito-8, a critério da fiscalização,
desde que não caiba aplicação de sanção mais grave;
b) Multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor contratual, a cada dia da não
entrega no prazo estipulado, até o limite de 20% (vinte por cento) quando então,
será decretada a rescisão unilateral do Contrato, por culpa exclusiva da
Contratada;
c) Multa de 3% (três por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou
negligência, a Contratada infringir qualquer das demais obrigações contratuais,
inclusive quanto ao cronograma;
d) Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a
penalidade (art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02), nos seguintes casos:
i. cometer fraude fiscal;
ii. apresentar documento falso;
iii. fizer declaração falsa;
iv. comportar-se de modo inidôneo;
v. não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido;
vi. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
vii. não mantiver a proposta.
14.1.3 - As multas serão independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
14.1.4 Quando o valor global das multas aplicadas atingir o percentual de 20% (vinte por
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cento) do valor contratual, o Contratante poderá rescindir unilateralmente o Contrato.
14.2 - As sanções previstas nos itens 15.1.1 e 15.1.2 poderão ser aplicadas cumulativamente,
facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis.
14.3 - As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE ou cobradas diretamente do fornecedor, administrativa ou judicialmente.
14.4 - Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou
indevidamente fundamentados.
15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 – Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto licitado, que
posteriormente será submetido à homologação.
15.1.1 – No caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a
autoridade incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado.
15.2 – A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado nos termos do artigo 29 do Decreto n°
5.450/2005.
15.3 – Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o interessado que o tendo aceito
sem objeção, venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o
viciem.
15.4 – A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condições deste Edital.
15.5 – A Pregoeira, em qualquer momento, poderá promover diligências objetivando esclarecer
ou complementar a instrução do processo que sejam necessárias à análise das propostas e/ou
da documentação, devendo os licitantes atenderem às solicitações no prazo estipulado,
contado da convocação, motivo pelo qual a adjudicação do objeto do certame somente
ocorrerá após a conclusão da diligência promovida.
15.6 – Não serão considerados motivos para desclassificação, simples omissões ou erros
materiais na proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o
processamento da licitação e o entendimento da proposta e que não firam os direitos dos
demais licitantes.
15.7 – As normas disciplinadoras desta 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 /
fornecimento.
15.8 – O adjudicatário obriga-se a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos
ou supressões do valor inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do art. 65,
§ 1º, da Lei n° 8.666/93, se for o caso.
15.9 – Os casos omissos nesta licitação serão resolvidos pela Pregoeira, que se baseará nas
disposições contidas nas legislações citadas no preâmbulo deste Edital.
15.10 – Os autos do respectivo processo administrativo que originou este Edital estão com
vista franqueada aos interessados na licitação.
15.11 – Em caso de dúvidas relativas ao sistema LICITAÇÕES-E, o interessado em participar
da licitação poderá entrar em contato com o BANCO DO BRASIL S/A, através dos telefones de
Suporte Técnico: 3003-0500 (atende os municípios localizados nas capitais e regiões
metropolitanas); ou 0800-7290500 (atende as demais localidades), ou outros em sua
substituição.
15.12 – A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros suas propostas e lances.
15.12.1 – Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
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desconexão.
15.13 – O extrato de aviso desta licitação estará publicado no DOU – Seção 3, na página da
internet deste Órgão (http://portal.in.gov.br), na qual poderá ser realizado o download da
integra do Edital, no endereço eletrônico do BANCO DO BRASIL S/A "http://www.licitacoese.com.br/"
HORÁRIO Segunda à Sexta das 08h às 12h das 13h às 17h.
Curitiba – PR, 15 de setembro de 2014.

Dra. Marlene Izidro Vieira
Presidente da Comissão de Licitação

Osana Terrinha da Silva
Pregoeira da Comissão de Licitação

Alessandra Ribeiro Spina Córdova
Vogal da Comissão de Licitação

Luciane de Lima
Apoio da Comissão de Licitação
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada em
telecomunicações, que possua outorga da ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações –
para prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP – Serviço Móvel Pessoal), Serviços
de Acesso Internet Móvel, Serviço de Acesso GPRS/EDGE/3G, Serviços de Controle de gastos
móveis, conforme quantidades e especificações.
2. PERFIL DE TRÁFEGO E EQUIPAMENTOS
PERFIL DE TRÁFEGO MENSAL
TIPO DE TELEFONE OU REDE DE DESTINO

MINUTOS

Assinatura Franquia Ligações Interurbanas

4.000

Ligações para celular mesma operadora

1.000

Ligações para celular outras operadoras

3.000

Ligações para telefones fixo

500

Franquia Mensal

11.000

Serviço de internet – 3G

Dados Ilimitado

Assinatura tarifa ZERO “INTRAGRUPO”

-

EQUIPAMENTO

QUANTIDADE

Chip para Tablet com 3g 1 Mbps - Ilimitado
Chip para Smartphones com Linha e 3G
– Ilimitado
Modem 3G USB com CHIP
Apenas o Chip

1Mbps

8 (Standard SIM)
4 (Micro SIM)
4 (Standard SIM)
30 (Standard SIM)

3. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
3.1 Deverão ser fornecidos modens e SIM Cardas que possuam tecnologia compatível com o
acesso aos serviços contratados.
3.2 Os kits contendo modens e SIM Cards habilitados deverão ser novos e de primeiro uso.
3.3 No sistema de telefonia celular a minutagem/mês total contratada deve ser compartilhada
por todos os aparelhos/linhas com detalhamento do consumo mensal que deverá ser enviado
separadamente para controle do CREFITO-8
3.4 Recursos adicionais que deverão estar inclusos nos serviços prestados:
a) Envio de mensagens de texto;
b) Serviço de caixa postal.
3.5 Os serviços deverão ser prestados durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias
por semana, durante todo o período de vigência do termo de contrato.
3.6 Sempre que solicitado pelo CREFITO-8, os números dos telefones deverão ser modificados,
sem cobrança de taxas ou tarifas adicionais.
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3.7 As ligações entre os aparelhos pertencentes ao Plano Corporativo contratado são de valor
intragrupo zero, para uso de até 500 (quinhentos) minutos por linha, para as chamadas
originadas dentro da área de registro (041).
3.8 A empresa contratada deverá oferecer serviço de internet com franquia mensal de dados
de no mínimo 2GB, sem cobrança de Megabytes excedentes, para as linhas dos aparelhos tipo
“smartphone” e serviços 3G (tablet e Modem USB). O Pacote de Dados deverá ter velocidade
nominal de 1Mbps e a empresa contratada deverá garantir no mínimo 10% da velocidade
nominal contratada, exceto quanto aos excedentes.
3.9 A empresa contratada assegurará a portabilidade numérica de linhas de telefonia móvel
existente no CREFITO-8 caso esta ache necessário. Ficará a critério do CREFITO-8 a
manutenção de alguns ou de todos os números habilitados atualmente.
3.10 Habilitados no plano pós-pago, serviços de roaming nacional e internacional, onde as
ligações “intragrupo” deverão ter tarifa zero.
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ANEXO II – VALOR ESTIMADO

O valor máximo estimado é de R$ 5.103,50 mensal para a prestação de serviços descrita neste
Termo de Referência, conforme o quadro de referencia abaixo:

PERFIL DE TRÁFEGO MENSAL
ORÇAMENTOS
TIPO DE TELEFONE OU REDE DE DESTINO
Quantidade
MINUTOS EMPRESA 01 EMPRESA 02 EMPRESA 03
Ligações mesma operadora
1.000
R$ 0,00
Ligações outra operadora
11.000 compartilhado
3.000
R$ 2.254,00
R$ 4.000,00
Ligações interurbanas
4.000
R$ 2.000,00
Ligações fixo
500
R$ 95,00
R$ 2.366,80
4 Serviço de internet – 3G Smartphone
Dados ilimitados
3g
R$ 671,60
Serviços gestão de voz
32
R$ 159,68
R$ 3.024,63
Internet 3G para tablet
8
R$ 479,20
Modem 3G
4
R$ 259,60
Total mensal serviço
R$ 5.919,08
R$ 2.366,80 R$ 7.024,63

MÉDIA LIGAÇÕES
VALOR ANUAL

R$ 5.103,50
R$ 61.242,04
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ANEXO III – PROPOSTA
TERMO DE PROPOSTA
(ESTE DOCUMENTO SOMENTE DEVERÁ SER APRESENTADO APÓS A FASE DE DISPUTA)
À
Comissão Permanente de Licitação
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO n° xx/2014
Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao objeto desta
licitação, bem como as informações, condições da proposta e declarações exigidas no Edital do
pregão acima citado.
1. Identificação do Licitante:
• Razão Social:
• Nome Fantasia:
• CNPJ e Inscrição Estadual:
• Endereço completo:
• Telefone, fax, e-mail, site:
• Contato:
• Banco, Agência e nº da conta-corrente:
2. Condições Gerais da Proposta:
• A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua
apresentação.
3. Pelo presente, a empresa acima qualificada, por meio do signatário, que legalmente a
representa, declara e garante que:
•

•
•
•

•

examinou cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceita todas as condições nele
estipulados e que, ao assinar a presente declaração, renuncia ao direito de alegar
discrepância de entendimento com relação ao Edital;
que cumpre plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor,
contida na Lei nº 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988;
que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para
cumprimento das obrigações, objeto da presente licitação;
que sua proposta engloba todas as despesas referentes à prestação dos serviços e
produtos, bem como todos os tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas,
equipamentos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o
objeto da licitação;
inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação.

Obs.: A descrição do objeto no termo de referência serve para a Licitante conhecer as
características mínimas e/ou máximas que o serviço deve oferecer. Portanto, recomenda-se
que sejam colocadas as informações técnicas “de catálogo” do objeto (observando se estão de
acordo com o solicitado no termo de referência) e que seja evitada a simples cópia da
descrição contida neste termo.
4. Planilha de valores:
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Item
1
2
3
4
5
6
7
8

Descrição
Ligação mesma operadora
Ligações outra operadora
Ligações interurbanas
Ligações fixo
Serviço de internet para smartphones (3G)
Serviço gestão de voz
Internet 3G para tablet
Internet 3G para modem

Quantidade

32 linhas
4
8
4

Valor mensal

Desconto

R$
(A)

R$
(B)
66,85
134,9
907,40
149,90
149,90

Valor
mensal com
desconto
(C)= A – B
66,85
134,90
907,40
149,90
149,90

Total
Anual
(D)= C*12
802,20
1.618,80
10.888,80
1.798,80
1.798,80

Total Geral

(Assinatura do Representante legal)
Nome do Signatário:
CPF:
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ANEXO IV - MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO
OUTORGANTE:______, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ______,
inscrição estadual nº______, com sede na rua:______, CEP ______, na cidade de ______,
neste ato representada por seu sócio gerente o(a) Sr(a).______ brasileiro, (casado),
(empresário), portador da cédula de identidade RG nº ______, inscrito no CPF sob o nº
______, residente na Rua ______, nº ______, CEP ______, na cidade de ______, nos
termos do(a) cláusula do contrato nº______, da ______, alteração do contrato social.
OUTORGADO:______, brasileiro, ______, (representante comercial), portador da cédula de
identidade RG nº ______, inscrito no CPF sob o nº ______, residente na rua:______,
nº______, CEP ______, na cidade de ______/___
PODERES: Amplos e gerais para o fim especial de representar a outorgante perante o
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região, no que se refere ao
Procedimento Licitatório nº (INDICAR O Nº DA LICITAÇÃO), na Modalidade (INDICAR A
MODALIDADE DA LICITAÇÃO), podendo, para tanto, apresentar impugnações, recursos e
pedido de reconsideração; subscrever e assinar todos e quaisquer documentos que se
fizerem necessários; prestar e firmar declarações e propostas; participar de sessões públicas,
renunciar a prazo e direito de recurso; retirar e assinar instrumento de contrato ou outro
instrumento que o substitua; enfim, praticar todos os demais atos necessários e
indispensáveis ao bom e fiel desempenho do presente mandato.
(LOCAL E DATA)
Ass. ___________________
Nome: __________________
Função: __________________
OBS. Procuração por instrumento particular deverá ser apresentada com firma reconhecida e
acompanhada dos documentos relativos à empresa outorgante que permita a
verificação da capacidade para a outorga.
Em se tratando de procuração outorgada por instrumento público não será necessária a
apresentação do contrato ou estatuto social.
O presente modelo não confere poderes para recebimento de valores.
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DE MENOR DE IDADE

À Pregoeira e Equipe de Apoio do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da
8ª Região.
Com referência ao Edital nº 14/2014, na modalidade: __________.
A Empresa ______, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
______, inscrição estadual ______, com sede na rua: ______, CEP______, na cidade de
______, neste ato representada por seu sócio gerente o Sr. ______, brasileiro, casado,
portador da cédula de identidade RG nº ______, inscrito no CPF sob o nº______, residente
na rua:______, CEP ______, na cidade de _________, termos do(a) cláusula do contrato
nº______, da ______, alteração do contrato social, declara que cumpre o disposto no inciso
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não tendo em seu quadro de pessoal menores
de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Outrossim,
expressa ter ciência de que o descumprimento do disposto acima durante a vigência do
contrato acarretará em rescisão do mesmo. Por fim, declara que presta as presentes
declarações na forma e sob as penas da Lei.
(LOCAL E DATA)
Ass. ___________________
Nome:__________________
Função:__________________
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ANEXO VI -DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
À Pregoeira e Equipe de Apoio do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da
8ª Região
Com referência à (MODALIDADE E Nº DA LICITAÇÃO)
A Empresa______, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
______, inscrição estadual______, com sede na rua:______, CEP______, na cidade
de______, neste ato representada por seu sócio gerente o Sr.______, brasileiro, casado,
(empresário), portador da cédula de identidade RG nº______, no CPF sob o nº______,
residente na______, CEP______, na cidade de __________, nos termos do(a) cláusula do
contrato nº______, da______, alteração do contrato social, declara que inexiste qualquer
fato que a impeça de licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas
esferas. Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados; que
atenderá a todas as exigências estabelecidas no Edital de licitação e que fica obrigada a
comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de sua habilitação, de
licitar ou de ou contratar com a Administração Pública. Por fim, que as presentes declarações
são prestadas sob as penas da Lei.
(LOCAL E DATA)
Ass. ___________________
Nome:__________________
Função:__________________
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO
Contrato nº xx/2014
CONTRATO, QUE CELEBRAM O CONSELHO
REGIONAL
DE
FISIOTERAPIA
E
TERAPIA
OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO E (RAZÃO
SOCIAL), COMO ABAIXO SE DECLARA.
Pelo presente instrumento, nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, comparecem partes,
justas e contratadas, a saber, de um lado, na qualidade de contratante, o CONSELHO
REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO, com CNPJ nº
68.576.800.0001-99, representado neste ato pelo Presidente o Dr. ABDO AUGUSTO
ZEGHBI, e de outro lado, na qualidade de contratada, a empresa ________. E pelas partes é
dito que o presente contrato é celebrado em decorrência do Procedimento Administrativo
Licitatório nº 14/2014, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, por meio da qual a
contratada foi declarada vencedora e lhe foi adjudicado o objeto do presente contrato. E, assim
sendo, firmam o presente contrato nos termos que segue:
Cláusula 1ª DO OBJETO
1.1 O objeto deste contrato é a prestação de serviços de Telefonia Móvel: para 32 (trinta e
duas) linhas sendo 4 (quatro) para Smartphones com internet, trafego de dados ilimitados;
Internet: 03 (três) para modens, 08 (oito) serviços de internet banda larga para tablets.
Cláusula 2ª DO LOCAL DE ENTREGA
2.1 Os equipamentos deverão ser entregues na sede do Crefito-8, na Rua Jaime Balão, 580,
Hugo Lange Curitiba – PR, no horário das 08h às 12h das 13h às 17h.
Cláusula 3ª PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
3.1 A contratada deverá iniciar a prestação plena dos serviços, com entrega dos chips e
instalação nos aparelhos no prazo de 10 dias da assinatura do contrato.
Cláusula 4ª DO PREÇO
4.1 O preço justo e acertado para contratação do serviço será o valor de R$ x.xxx,xx ( valor
por extenso).
Cláusula 5ª DOS REAJUSTES
5.1 O preço da franquia pelo qual será contratado o objeto da presente licitação, não sofrerá
reajuste no período de vigência de um ano.
5.2 Após o período da vigência, o preço contratado da franquia será revisado mediante índice
do plano de serviços correspondente, homologado junto a Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL.
5.3 Qualquer outro reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior se assim vier a ser
determinado pela Agência Regulamentadora (ANATEL), de acordo com o disposto no art. 28, §
5º, da Lei nº 9.069, de 29/06/95, desde que observado o que preceitua o art. 19, inciso VII,
da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.
5.3.1 Caso o órgão regulador (ANATEL) venha a determinar a redução de tarifas por ela
controladas, essas serão, de imediato, estendidas ao Contratante.
5.4 A Contratada deverá informar por escrito à Contratante o reajuste ou redução de tarifas,
juntando ao expediente os respectivos atos constando os novos valores tarifários homologados
e divulgados pela ANATEL.
5.5 Na hipótese da tarifa mensal vier a ser majorada, a Contratante passará a pagar os novos
valores a partir da data de sua vigência, independente de assinatura de Termo Aditivo ao
contrato.
Cláusula 6ª DOS PAGAMENTOS
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6.1 O pagamento será feito mensalmente, mediante apresentação das faturas detalhadas dos
serviços efetivamente prestados. O documento fiscal deverá conter em anexo:
a) Certificado de Regularidade de Situação, junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - CRF/FGTS;
b) Certidão Negativa de Débitos, expedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social CND/INSS;
6.2 As faturas serão apresentadas pela CONTRATADA à CONTRATANTE, com antecedência
mínima de 5 dias da data de seu vencimento. Caso haja alguma irregularidade na nota
fiscal/fatura o setor financeiro devolverá à CONTRATADA e o prazo deverá ser reprogramado.
6.3 A critério da CONTRATANTE, após o devido Processo Administrativo, respeitados a
legislação pertinente, o contraditório e a ampla defesa, poderão ser utilizados os pagamentos
devidos para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras, de
responsabilidade da CONTRATADA.
6.4 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas do
processo licitatório que precedeu este contrato e no seu próprio instrumento, não se admitindo
notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.
Cláusula 7ª DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
7.1 Os recursos para a realização deste projeto são próprios e correrão pela rubrica
6.2.2.1.1.01.04.04.036 – Serviços de telecomunicações.
Cláusula 8ª CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
8.1 A CONTRATADA responsabiliza-se a:
8.1.1 prestar os serviços e entregar os chips de acordo com a especificação disposta na
Cláusula Primeira;
8.1.2 Cumprir as disposições da Lei nº 9.472/97, do contrato de concessão/autorização
assinado com a ANATEL e demais disposições regulamentar pertinentes aos serviços a serem
executados;
8.1.3 Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em serviço, bem
como zelar pela integridade da comunicação;
8.1.4 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal,
estadual e municipal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as
obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL;
8.1.5 Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente de serviços, de modo a obter
uma operação correta e eficaz;
8.1.6 Credenciar, por escrito, junto ao Contratante, um preposto idôneo com poderes de
decisão para representar a Contratada, principalmente no tocante à eficiência e agilidade da
execução dos serviços objeto deste contato;
8.1.7 cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de acordo
com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, com a
redação que lhe deu a Lei nº 9854, de 27 de outubro de 1999.
8.1.8 Manter todas as condições de habilitação do processo licitatório até o final do contrato.
Cláusula 9ª DAS PENALIDADES
9.1 Pelo atraso injustificado ou pela inexecução total ou parcial do contrato, a Contratada
poderá, garantida a defesa prévia, sofrer as seguintes sanções contratuais:
9.1.1 Advertência;
9.1.2 Multa de
a)10% sobre o valor do Contrato em havendo a recusa da adjudicatária em
assinar o Contrato no prazo estabelecido, a impedirá de participar de novas
licitações pelo prazo de 12 (doze) meses junto a este CREFITO 8.
b) Multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor contratual, a cada dia da não
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entrega no prazo estipulado, até o limite de 20% (vinte por cento) quando
então, será decretada a rescisão unilateral do Contrato, por culpa exclusiva da
Contratada;
c) Multa de 3% (três por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão
ou negligência, a Contratada infringir qualquer das demais obrigações
contratuais, inclusive quanto ao cronograma;
9.1.3 Suspensão do direito de licitar junto ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da 8ª Região - Crefito-8 por até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos resultantes. A punição poderá abranger, além da empresa, seus
diretores e responsáveis técnicos (art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02), nos seguintes casos:
1. cometer fraude fiscal;
2. apresentar documento falso;
3. fizer declaração falsa;
4. comportar-se de modo inidôneo;
5. não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido;
6. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
7. não mantiver a proposta.
9.1.4 Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza à Contratada.
9.1.5 Ainda nos termos do artigo 7° da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, se a
Contratada, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciada nos
sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste contrato e das demais cominações legais.
Cláusula 10ª DA RESCISÃO
10.1 O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas
neste instrumento, por parte da Contratada, assegurará ao Crefito-8 o direito de rescindir este
contrato, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com
prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a Administração.
10.2 O presente instrumento poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem
prejuízo do disposto no art. 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada:
10.2.1 Unilateralmente, a critério exclusivo do Crefito-8, mediante formalização, assegurado
o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos:
I. O atraso injustificado, a juízo da Administração, na entrega dos itens licitados;
II. entrega dos itens fora das especificações constantes no Objeto deste Contrato;
III. a subcontratação total do objeto deste Contrato caracterizando a mera intermediação,
a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem
como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação assumida;
IV. o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, assim como as de seus superiores;
V. o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste contrato, anotadas na
forma do § 1º, do art. 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada;
VI. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
VII. a dissolução da empresa;
VIII. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a
juízo da Administração, prejudique a execução deste Contrato;
IX. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a
contratada e exaradas no processo administrativo a que se refere este instrumento.
X. a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos
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da execução do Contrato.
XI. em caso de manter-se em débito para com a seguridade social.
10.2.2 Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
10.2.3 Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
10.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada pela autoridade competente.
Cláusula 11ª DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1 A CONTRATANTE ficará obrigada a:
11.1.1 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos
serviços executados, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro
próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada.
11.1.2 Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições estabelecidas neste
Contrato.
Cláusula 12ª DA RESPONSABILIDADE CIVIL
12.1 A CONTRATADA assumirá total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material
que seus empregados venham a causar diretamente ao Patrimônio do CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrente de dolo ou culpa, sob quaisquer de suas formas, quando do cumprimento
da obrigação.
12.2 A CONTRATANTE ficará alheia à relação jurídica que se estabelecer entre a CONTRATADA
e os terceiros eventualmente prejudicados por tais danos.
Cláusula 13ª DA VIGÊNCIA
13.1 O prazo de vigência do Contrato será de sua assinatura pelo período de doze meses,
podendo ser renovado anualmente até o limite de 60 meses, conforme art. 57 inciso II da Lei
nº 8.666/93.
Cláusula 14ª DO FORO
14.1 Elegem, as partes contratantes, a Justiça Federal de Curitiba - PR, para dirimir todas e
quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam
o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito,
perante as testemunhas abaixo assinados, a tudo presentes.
Curitiba - PR, xx de xxxxxxxxxx de 2014.
_
Presidente do Crefito-8
XXXXXXXXXX
Representante da Contratada
Testemunha 1 Testemunha 2
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