
 

 

 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2020 
 
 
 
 
O CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA – 2ª REGIÃO torna público, que se 
encontra aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, com critério de 
julgamento do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 
2002, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto nº. 3.555 de 8 de 
agosto de 2000, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Decreto n° 
8.538, de 06 de outubro de 2015 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, 
a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como nas condições estabelecidas neste 
Edital e Anexos, e no Processo Administrativo nº 014/2020. 
 
 
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO  
DATA DA REALIZAÇÃO: 03/09/2020 
HORÁRIO: 10:00 h (horário de Brasília/DF)  
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br  
CÓDIGO UASG: 926618 
 
Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública, 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão 
registrados no sistema e na documentação relativa ao certame.  
 
1. OBJETO 

 
1.1. A presente licitação, tipo menor preço, tem por objeto a contratação de empresa 
para a prestação de serviços de disponibilização de link dedicado de internet (full 
duplex) na velocidade de no mínimo 10 Mbps (dez megabits por segundo), com 
disponibilidade 24h (vinte e quatro horas) por dia, durante os 7 (sete) dias da semana, 
incluindo todos os materiais e cabeamentos necessários até a conexão com o servidor 
do Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região, conforme as especificações 
estabelecidas no Anexo I do Edital. 
1.2. Em caso de discordância entre as especificações deste objeto descritas no 
catálogo do Sistema Compras Governamentais e as especificações constantes deste 
Edital, prevalecerão as últimas.  
1.3. Em razão do descritivo do Sistema Compras Governamentais não possuir o 
mesmo nível de detalhamento do objeto do certame, as propostas deverão atender 
às especificações dos produtos/serviços dispostas no Termo de Referência e Anexos 
deste Edital. 



 

 

 

 

2. DA DESPESA E DOS RECUROS ORÇAMENTÁRIOS 
 

2.1. A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 11.754,18 
(Onze mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), conforme 
descritivo constante do Anexo I, Termo de Referência.   

1.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das dotações 
orçamentárias específicas, consignadas no Orçamento deste Conselho, conforme 
Parecer ofertado na conta contábil nº 6.2.2.1.1.01.04.04.011 – Serviços de Internet. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1. 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. 
3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido 
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 
3.3. 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. 
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 
em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 
no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 
4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que:  
4.1.1. Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado;  
4.1.2. Estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 



 

 

 

 

4.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
4.3. A participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos 
termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
4.4. Não poderão participar deste Pregão:  
4.4.1. Empresa suspensa de participar de licitação e impedido de contratar com o 
Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região, durante o prazo da sanção aplicada;  
4.4.2. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação;  
4.4.3. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
4.4.4. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o 
objeto deste Pregão; 
4.4.5. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 
4.4.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que 
utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;  
4.4.7. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos 
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio de proposta e documentação. 
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos 
dados constantes dos sistemas. 
5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º, da LC nº 123, de 2006. 
5.5. 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 ou de sua desconexão.  
5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre 
as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 
procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 
acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 
6.1. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR 
TOTAL DO ITEM da prestação do serviço, já considerados e inclusos todos os tributos 
e demais despesas decorrentes da execução do objeto.  
6.2. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente 
nacional, em algarismos com 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 
6.3. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de 
Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus 
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, 
promovendo, quando requerido, sua substituição. 
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
6.5. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade 
com as exigências do Edital.  
6.6. O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de 
inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.  
6.7. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte 
deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º 
da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.  



 

 

 

 

6.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.  
6.9. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.  
6.9.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da 
proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.  
6.9.2. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente encaminhada. 
6.10. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura 
da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.  
6.11. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, 
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.  

 
7.  DA ABERTURA DA SESSÃO PUBLICA  

 
7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na 
data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 
7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes 
ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do 
sistema eletrônico.  
7.3. Cabe 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 
desconexão.  

 
8.  DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

 
8.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital.  
8.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.  
8.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 
9. DA FORMULAÇAO DOS LANCES  

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


 

 

 

 

9.1. 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.  
9.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL do item (Valor anual do Serviço 
de disponibilização de link dedicado 10 Mbps full-duplex, incluindo fornecimento de 
equipamentos, serviço de instalação e configuração). 
9.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
9.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema.  
9.4. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que 
cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 10,00 (dez reais).  
9.5. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA 
“ABERTO” em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações. 
9.6. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lances ofertado nos últimos 
dois minutos do período de duração da sessão pública. 
9.7. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será 
de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
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 licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
9.10. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 
serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de 
pleitear qualquer alteração.  
9.11. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo 
valor seja manifestamente inexequível.  
9.12. 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.  
9.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 
tempos superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 
após decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes no 
sítio eletrônico sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


 

 

 

 

9.14. O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO, conforme definido 
neste Edital e seus anexos. 
9.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
9.16. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 
9.17. Encerrada a fase competitiva sem que haja prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 
reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
 
10. DA NEGOCIAÇÃO  

 
10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 
negociação em condições diferentes das prevista deste Edital. 
10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelas demais licitantes. 
 
11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA  

 
11.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar, 
após solicitado pelo pregoeiro, a proposta de preço adequada ao último lance e após 
negociação, devidamente preenchida na forma do Anexo II – Modelo de Proposta de 
Preços, bem como eventuais documentos complementares, quando solicitados pelo 
Pregoeiro e necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados, no prazo de 2:00h (duas horas), contado da convocação efetuada pelo 
Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Compras Governamentais. 
11.2. Os documentos remetidos por meio do sistema Compras Governamentais 
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em 
prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.  
11.3. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região, no seguinte 
endereço: Rua Dr. Samuel Porto, 351 Cj 101 - Saúde, São Paulo/SP – CEP 04054-010.  
11.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 
indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste 
Edital.  
11.5. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à 
compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da 
proposta com as especificações técnicas do objeto.  



 

 

 

 

11.6. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal do Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região ou, ainda, de pessoas 
físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.  
11.7. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços de mercado. 
11.8. Não serão aceitas propostas com valores unitários ou globais superiores aos 
estimados ou com preços manifestamente inexequíveis.  
11.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
12. DA HABILITAÇÃO  
 
12.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF e da documentação 
complementar especificada neste Edital.  
12.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificada o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros:   
a) SICAF;   
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  
12.3. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 
consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 
do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 
12.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será considerado inabilitado, por 
falta de condição de participação. 
12.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será 
verificada em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação 
econômica financeira e habilitação técnica. 
12.6. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/


 

 

 

 

12.7. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto 
se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro 
lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do 
Decreto 10.024, de 2019. 
12.1. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) 
horas, sob pena de inabilitação. 
12.2. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
12.2.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade 
fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são 
emitidos somente em nome da matriz. 
12.3. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
12.4. Deverá ser apresentada a documentação referente à Habilitação Jurídica: 
12.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
12.4.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 
12.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 
12.4.4. 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; 
12.4.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 
seus administradores; 
12.4.6. No caso de 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; 
12.4.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização; 



 

 

 

 

12.4.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva; 
12.5. Deverá ser apresentada a seguinte documentação referente à Regularidade fiscal 
e trabalhista: 
12.5.1.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 
de Pessoas Físicas, conforme o caso; 
12.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive aqueles relativos à  Seguridade Social, nos termos da Portaria 
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
12.5.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
12.5.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
12.5.5. 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; 
12.5.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
12.5.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
12.5.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
12.5.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa 
ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, sob pena de inabilitação. 
12.6. Deverá ser apresentada a seguinte documentação referente à Qualificação 
Econômico-Financeira: 
12.6.1.  Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 
12.7. Deverá ser apresentada a seguinte documentação referente à Qualificação 
Técnica: 



 

 

 

 

12.7.1. Termo de autorização ou outro documento equivalente, expedido pela 
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, comprovando habilitação para 
prestação do serviço. 
12.7.2. Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, 
expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da 
licitante, que comprove aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação. 
12.7.3.  O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverão se referir a 
serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal e/ou secundária da 
licitante, especificada no contrato social devidamente registrado na junta comercial 
competente, bem como no cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil – 
RFB.  
12.7.4. Cópia(s) de contrato(s), atestado(s) ou declaração(ões) que comprovem 
experiência na prestação de serviços objeto da presente licitação;  
12.8. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte 
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
12.9. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 
fase de habilitação. 
12.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a 
existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a 
mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do 
vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 
12.11. A não-regularização fiscal e trabalhista 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 e 
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  
12.12. 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. 
12.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital. 



 

 

 

 

12.14. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 
 
13. DOS RECURSOS 
 
13.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização 
fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 
concederá o prazo de no mínimo trinta 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. 
13.2.  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. 
13.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
13.4.  A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 
13.5.  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. 
13.6.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
13.7.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 
 
14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
14.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
14.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
14.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances.  



 

 

 

 

14.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 
14.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de 
acordo com a fase do procedimento licitatório. 
14.4. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 
 
15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
15.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver 
recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para 
homologação.  
15.2. A homologação deste Pregão compete ao Presidente do Conselho Regional de 
Fonoaudiologia – 2ª Região. 
15.3. O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à licitante vencedora.  
 
16. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL  
 
16.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será 
convocada para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob 
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
16.2. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem 
apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e 
compatível com os termos deste Edital. 
16.3. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, 
desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Conselho Regional de 
Fonoaudiologia – 2ª Região.  
16.4. Por ocasião da assinatura do contrato verificar-se-á por meio do SICAF e de 
outros meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.  
16.5. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições 
estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após 
negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, 
obedecida a ordem de classificação.  
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência. 



 

 

 

 

 
18.  DO PAGAMENTO 
 
18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, 
anexo a este Edital. 
 
19. DAS SANÇÕES  
 
19.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n.º 
5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios e será descredenciada do SICAF e do cadastro de fornecedores da 
Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo 
das demais cominações legais e de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor da 
contratação, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato (art. 78 da Lei 8.666, de 
1993), a Contratada que:  
19.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
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 de 5% (cinco 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 a União e descredenciamento no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;  
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.  
 
20. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL.  
 
20.1. Os pedidos de esclarecimentos sobre este procedimento licitatório devem ser 
enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico compras1@fonosp.org.br. 
20.2. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 
formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos. 
20.3. Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital. Qualquer 
impugnação deverá ser protocolada até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada 
para abertura da sessão pública, mediante petição a ser enviada exclusivamente para o 
endereço eletrônico compras1@fonosp.org.br. 
20.4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados 
da data de recebimento da impugnação. 
20.5. Acolhida a impugnação aos termos deste Edital, designar-se-á nova data para a 
realização da sessão pública, exceto quando a alteração não afetar a formulação das 
propostas.  
20.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão 
disponibilizadas no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, para 
conhecimento das licitantes e da sociedade em geral, cabendo aos interessados em 
participar do certame, acessá-lo para obtenção das informações prestadas.  
 
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
21.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 
21.3. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação, sendo que o desatendimento de exigências formais não essenciais, não 
importará no afastamento da licitante, mediante a possibilidade de aferição de sua 
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qualificação e exato cumprimento das condições estabelecidas no Anexo I, durante a 
sessão pública de pregão. 
21.4.  É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar no ato da sessão pública.  
21.5.  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. 
21.6.  Fica assegurado ao Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região o direito 
de, segundo seu interesse, revogar, a qualquer tempo e motivadamente, no todo ou 
em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação 
vigente.  
21.7. Os licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região não será, em nenhum 
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 
do processo licitatório.  
21.8. Para contagem de prazos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do 
vencimento, considerando-se prorrogado até o 1º dia útil subsequente se o 
vencimento cair em dia sem expediente no Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª 
Região.  
21.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
21.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos portais CRFa - 2ª Região e Compras 
Governamentais nos endereços eletrônico www.fonosp.org.br e 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 
21.11. Integram o presente Edital:  
21.11.1. Anexo I - Termo de Referência; 
21.11.2. Anexo II - Modelo de proposta de preços; 
21.11.3. Anexo III – Minuta de Contrato.  
 
São Paulo, 20 de agosto de 2020.  
 
 
 

Vera Regina Vitagliano Teixeira  
Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia- 2ª Região 
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ANEXO I 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

 
 

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:  

 

2.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
disponibilização de link dedicado de acesso à Internet, na velocidade de no mínimo 10 
Mbps(dez megabits por segundo), full-duplex, com disponibilidade 24h (vinte e quatro 
horas) por dia, durante os 7 (sete) dias da semana, incluindo fornecimento de 
equipamentos, instalação e configuração, conforme especificações técnicas detalhadas 
e condições neste Termo de Referência e seus anexos. 
 
3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

 
3.1. Os serviços de internet são essenciais à operacionalização dos serviços públicos 
prestados pelo CRFa - 2ª Região, proporcionando agilidade e qualidade no atendimento 
ao público interno e externo, e a sua interrupção comprometeria sobremaneira as 
atividades desenvolvidas. 
3.2. Os sistemas utilizados pelo CRFa - 2ª Região para o atendimento aos 
fonoaudiólogos e mesmo os sistemas Administrativos, são acessíveis via Internet. A 
contratação de serviço de acesso à internet faz-se necessária para a garantia de 
disponibilidade destes serviços, proporcionando um melhor desempenho e visando a 
continuidade das atividades do Conselho Regional de Fonoaudiologia. 
 
4. DA ESTIMATIVA E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. A despesa total com a execução do objeto desta licitação é estimada em 
R$ 11.754,18 (Onze mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO 

Valor 

Instalação 

(a) 

Valor 

Mensal 

(b) 

VALOR ESTIMADO 

ANUAL 

(a + b x 12) 

1 

Link dedicado de acesso à Internet, na 

velocidade de no mínimo 10 Mbps full-

duplex, incluindo fornecimento de 

equipamentos, instalação e 

configuração. 

R$ 315,80                           R$ 953,20 R$ 11.754,18 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 11.754,18 

 
4.2. A presente contratação correrá à conta da rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.011 – 
Serviços de Internet. 
 

5. VISTORIA 
 

5.1. Para melhor dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante 
poderá realizar vistoria facultativa na instalação do local de execução dos 
serviços. 
5.2. A vistoria servirá para que o interessado tome conhecimento detalhado 
do funcionamento do sistema administrativo, das condições técnicas e 
ambientais e dos procedimentos adotados para execução das tarefas que 
compõem os serviços objeto deste Termo de Referência. 
5.3. O prazo para vistoria facultativa iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da 
publicação do Edital, estendendo-se até as 16:00 horas do dia útil anterior à 
data prevista para o certame.  

5.4. A vistoria será acompanhada por profissional  designado pelo CRFa - 2ª 

Região para esse fim, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo 
e-mail compras1@fonosp.org.br, no horário das 9h00 às 16h00, informando 
nomes (da empresa e do representante) e os horários pretendidos, indicando 
no campo “assunto” e no descritivo, a identificação do referido certame (ex: 
“Agendamento de Vistoria – Pregão Eletrônico nº 01/2020). 
5.5. Para a vistoria facultativa, o licitante, ou o seu representante, deverá 
estar devidamente identificado.  
5.6. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não 
poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade 
existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em 
decorrência deste Edital e seus anexos. 
 
6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 



 

 

 

 

 
6.1. Prestação de serviço de acesso à internet através de link dedicado (full 
duplex) na velocidade mínima de 10 Mbps (dez megabits por segundo), 
download e upload, com disponibilidade 24h (vinte e quatro horas) por dia, 
durante os 7 (sete) dias da semana, incluindo todos os materiais e 
cabeamentos necessários até a conexão com o servidor do CRFa-2ªRegião; 
6.2. A instalação da infraestrutura necessária ao pleno atendimento do objeto 
deverá ser realizada até o local e andares indicados, sendo responsabilidade 
do CRFa-2ªRegião apenas a distribuição interna do link;  
6.3. O local de instalação do link dedicado será na Sede do CRFa-2ªRegião, 

situada à Rua Dr. Samuel Porto, 351 Cj 101 – Bairro Saúde - São Paulo/SP – CEP 04054-
010. 
6.3.1. Devem ser obedecidas as normas internas do Condomínio para a realização de 
serviços de infraestrutura, bem como atentar-se para os horários permitidos; 
6.4. O circuito deverá ser provido por um acesso digital dedicado, por meio não 
compartilhado por outra porta, para conexão a um roteador de borda ou switch do 
backbone da licitante, com taxa mínima efetiva igual a 10 Mbps (dez megabits por 
segundo) de download e upload (full duplex); 
6.4.1. O circuito de acesso não poderá ser compartilhado com nenhum outro cliente 
da licitante. 
6.5. O circuito de acesso deverá possibilitar pelo menos 99,5% do tráfego, garantindo o 
não descarte de pacotes nas portas do backbone para a velocidade contratada; 
6.6. O meio físico do circuito de acesso deverá ser entregue em fibra ótica, devido à 
imunidade de ruídos e maior capacidade final de banda; 
6.6.1. Não serão aceitas soluções diferentes da tecnologia informada acima, sendo 
necessário que o link atenda as especificações determinadas por este Termo de 
Referência; 
6.7. Na proposta apresentada deverão estar contemplados todos os custos envolvidos 
na prestação dos serviços, incluindo: aluguel dos meios de transmissão e dos 
equipamentos utilizados, despesas com manutenção, etc.; 
6.8. A Contratada deverá oferecer no mínimo 02 (dois) endereços de IP válidos como 
padrões e isentos de qualquer custo adicional; 
6.9. Todos os equipamentos e acessórios necessários para ativação dos links instalados 
devem ser fornecidos pela Contratada (equipamentos de conexão, cabos, conectores, 
software, fusão, crimpagem e demais itens que se fizerem necessários). Se forem 
instalados equipamentos, a contratada deverá configurá-los e se responsabilizar pela 
sua manutenção, trocando-os sempre que ocorrer obsolescência tecnológica, ou 
sempre que seja necessário, para o bom funcionamento do link; 
6.10. Dentre os serviços agregados à disponibilização dos links dedicados devem estar: 



 

 

 

 

6.10.1. A supervisão e gerenciamento de toda rede em “real time” (24h por dia, 7 dias 
por semana); 
6.10.2. O diagnóstico e solução dos problemas remotamente (preferencialmente); 
6.10.3. Registro e acompanhamento dos incidentes e SLAs (Service Level Agreements 
– Acordo de Níveis de Serviço) em pelo menos 99,5%; 
6.10.4. Geração de relatórios de tráfegos para fornecimento de informações quando 
solicitado; 
6.10.5. Execução de atividades de manutenção preventiva e corretiva visando a 
melhoria dos índices de transmissão e conectividade solicitados. 
 
7. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
7.1. Execução dos Serviços 
7.1.1. A realização dos serviços de instalação e/ou interligação do meio de 
acesso e configurações de equipamentos instalados no Contratante deverão 
ocorrer, preferencialmente, de segunda à sexta-feira, entre 9h00 e 16h00, e, 
eventualmente, no período noturno, nos finais de semana e nos feriados, caso 
o Contratante julgue necessário e conveniente, visando a celeridade dos 
serviços; 
7.1.2. Deverão ser executados todos os serviços necessários às instalações e 
configurações necessárias, sem nenhum custo adicional para o Contratante;  
7.2. Suporte Técnico de Serviço 
7.2.1. A contratada deverá possuir uma estrutura de atendimento a problemas 
relacionados ao fornecimento do serviço contratado, disponível 24 (vinte e 
quatro) horas, todos os dias da semana, com as seguintes características:  
7.2.1.1. Abertura de chamado por telefone, através de ligações telefônicas 
gratuitas, registrando em sistema de controle de atendimento, com o 
fornecimento de número de protocolo da respectiva ocorrência;  
7.2.1.2. Deverá fornecer, quando solicitada, todos os números de protocolo 
abertos no período solicitado, contendo as seguintes informações:  
7.2.1.2.1. Data e hora da abertura do chamado, data e hora do encerramento 
do suporte, visto da solução adotada no problema, técnico(s) responsável(is) 
pela solução. 
7.2.1.2.2. A prestação de suporte técnico nas dependências do Contratante 
deverá ser feita por técnicos identificados. O Contratante poderá solicitar a 
comprovação, junto à Contratada, de que o técnico faz parte do seu quadro 
funcional; 
7.2.1.2.3. O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus para o CRFa – 2ª 
Região, mesmo quando for necessária a atualização de equipamentos, o 



 

 

 

 

translado e a estada de técnicos da Contratada ou qualquer outro tipo de 
serviço necessário para garantir o cumprimento do serviço;  
 
8. DO ACORDO DE NÍVEL DO SERVIÇO 
 

8.1. A conexão gerada deverá estar disponível 24h (vinte e quatro horas) por dia, 07 
(sete) dias por semana; 
8.1.1. Em caso de necessidade de interrupção, a Contratada deverá comunicar ao 

CRFa – 2ª Regiãocom antecedência mínima de 02 (dois) dias; 
8.2. Não serão computadas no cálculo de disponibilidade mensal até 05 (cinco) 
interrupções anuais do serviço a serem utilizadas como janelas para manutenção 
corretiva e preventiva, desde que agendadas em comum acordo e com antecedência 
mínima de 02 (dois) dias, em período eventualmente concedido pelo CRFa – 2ª 
Região; 
8.3. Os Níveis de Serviço Exigidos (NSE) para atendimento, serão contados a partir da 
abertura dos chamados de suporte técnico, os prazos para atendimento e solução 
definitiva quando houver problema ou anomalia no link fornecido será de até 4 horas. 
8.4. Faculta-se à empresa contratada substituir o equipamento, peça ou componente 
defeituoso por outros de mesmas características técnicas ou superior, quando então, a 
partir de seu pleno estado de funcionamento, ficará suspensa a contagem do prazo de 
solução definitiva; 
8.5. A empresa contratada deverá substituir, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
qualquer equipamento, peça e componente que venha a se enquadrar em um dos 
seguintes casos: 
8.5.1. Ocorrência de 3 (três) ou mais chamados técnicos de manutenção corretiva 
dentro de um período contínuo qualquer de 30 (trinta) dias; 
8.5.2. Soma dos tempos de paralisação que ultrapasse 15 (quinze) horas dentro de um 
período contínuo qualquer de 30 (trinta) dias; 
8.5.3. Problemas recorrentes em um período contínuo de 90 (noventa) dias contados a 
partir da abertura do primeiro chamado. 
8.6. Deverão ser fornecidos descontos proporcionais, na hipótese de 
ocorrência de interrupções cuja duração ocasione o não atendimento do 
percentual de disponibilidade mínimo contratado, desde que referidas 
interrupções sejam notificadas à contratada pela contratante, no prazo de até 
7 (sete) dias, contados da data da ocorrência;  
 
9. CENTRAL DE ATENDIMENTO 

 



 

 

 

 

9.1. O licitante deverá dispor de um número telefônico e um endereço 
eletrônico na Internet (URL e/ou e-mail) para que os operadores do CRFa – 2ª 
Região possam encaminhar as solicitações de reparo;  
9.2. O serviço de registro de chamadas deverá estar disponível 24h (v inte e 
quatro horas) por dia e 07 (sete) dias por semana;  
9.3. A Central de Atendimento deverá dar suporte a chamados referentes ao 
acesso (instalação, recuperação, alteração e remoção), manutenção, reparos, 
endereçamento de IP, segurança, etc., considerando-se todos os serviços 
contratados, de maneira a assegurar a integridade dos meios de comunicação.  
 
10. CONDIÇÕES E PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
10.1. A licitante vencedora terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 
de assinatura do contrato, para completar integralmente toda a instalação, 
ativação, configuração, ajustes, etc., dos serviços contratados, deixando a rede 
com o total da funcionalidade ora contratada; 
10.1.1. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, mediante justificativa 
da Contratada e concordância do CRFa – 2ª Região; 
10.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 
proposta, ou em desacordo com as normas aplicáveis emitidas pela Agência 
Nacional de Telecomunicações – ANATEL, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos, às custas da contratada, sem prejuízo da 
aplicação de penalidades. 
10.3. A licitante deverá realizar ações que garantirão os níveis de serviço 
contratados relativos ao retardo, disponibilidade e desempenho da rede, 
prestando relatório de tráfego, falhas e interrupções, com o cálculo do 
período de indisponibilidade para fins de aferimento das devidas condições do 
serviço e efeito de eventuais descontos no pagamento. 
10.4. Na ocorrência de qualquer falha nos serviços contratados a licitante 
deverá iniciar o processo de recuperação de falhas fazendo o registro da 
ocorrência e o posterior acompanhamento de sua solução.  
 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
11.1. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das 
cláusulas contratuais; 
11.2. Comunicar   à   contratada, imediatamente   e   por   escrito, toda   e   
qualquer irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada no 



 

 

 

 

fornecimento do serviço, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para 
regularização, sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratuais 
previstas; 
11.3. Efetuar o pagamento devido, segundo as condições estabelecidas;  
11.4. Disponibilizar as informações e dados necessários à execução dos 
trabalhos pela contratada; 
11.5. Fiscalizar a execução do contrato através de funcionários designados, o 
que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da contratada pelo perfeito 
cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive 
quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;  
11.6. Notificar, por escrito, a contratada da aplicação de qualquer sansão . 
 
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
12.1. A contratada obriga-se a cumprir todo o apresentado em sua proposta 
comercial, se comprometendo, ainda, em: 
12.1.1. Manter pessoalmente e de forma direta a direção dos trabalhos 
aceitos e propostos pela contratante; 
12.1.2. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos serviços 
realizados; 
12.1.3. Responsabilizar-se, por danos materiais e/ou morais eventualmente 
causados à contratante, seus empregados e/ou terceiros por eventuais erros 
ou falhas na execução do serviço, objeto deste contrato;  
12.1.4. Responsabilizar-se civil e criminalmente, com dolo ou culpa, em caso 
de violação do direito e/ou prejuízos que causar a outrem, ficando obrigada a 
contratada a repará-lo, como previsto na alínea anterior;  
12.1.5. Envidar todos os esforços necessários para a manutenção da eficiência 
da infraestrutura compartilhada pela contratante, adotando todas as medidas 
necessárias para evitar eventuais prejuízos à efetiva prestação dos serviços;  
12.1.6. Informar à contratante, com o prazo mínimo de 02 (dois) dias de 
antecedência sobre as interrupções necessárias para ajustes técnicos ou 
manutenção que demandem mais de 04 (quatro) horas de duração e que 
possam causar prejuízo à operacionalidade dos serviços prestados;  
12.1.7. As manutenções a serem informadas são única e exclusivamente 
aquelas necessárias que interfiram na operacionalidade dos serviços;  
12.1.8. Ficam dispensadas da aplicação do dispositivo acima as manutenções 
emergenciais, assim entendidas aquelas necessárias para a solução de eventos 
que coloquem em risco o regular funcionamento da infraestrutura 



 

 

 

 

compartilhada ou representem risco para a segurança da contratante, em 
decorrência de vulnerabilidades detectadas pela contratada; 
12.1.9. Manter-se, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas por ocasião da licitação que precedeu este ajuste;  
12.1.10. Responder, a qualquer tempo, pela qualidade dos serviços 
executados e materiais utilizados; 
12.1.11. Manter e fazer manter por si e/ou seus subcontratados, quando 
houver, sigilo em relação a todos e quaisquer dados, informações ou 
documentos do contratante, que possam chegar ao seu conhecimento em 
decorrência dos trabalhos objeto deste contrato, sob pena de responder civil e 
criminalmente pelas consequências que, por ventura, possam vir a ocorrer em 
prejuízo; 
12.2. A contratada manterá a contratante formalmente comunicada a respeito 
da prestação dos serviços, relatando problemas na execução dos serviços 
objeto do presente contrato, bem como na ocorrência de casos omissos ao 
presente termo; 
12.3. Deverão ser obedecidas integralmente todas as Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, no que tange a 
segurança do trabalho dos funcionários da contratante bem como os que 
estarão prestando serviço na contratante;  
12.4. A contratada, ou os subcontratados, quando for o caso, assumem, total e 
exclusiva responsabilidade sobre todos e quaisquer acidentes de trabalho, 
trajeto ou doença profissional ocorridos com seus empregados, prepostos, 
bem como com aqueles a seu serviço, devendo responder,  civil e 
criminalmente, por tais danos que vierem a ocorrer, além de comprometer -se 
a observar integralmente as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, 
previstas na Legislação em vigor, assim como as medidas de segurança que 
forem determinadas pela contratante, obrigando-se, consequentemente, a 
prover seu pessoal com material e equipamentos de proteção e segurança, 
coletivos e individuais, necessários à execução dos trabalhos;  
12.5. A contratada deverá manter atualizado junto à contratante, seus dados 
cadastrais, incluso nestes: telefone, fax, e-mail, entre outros meios que possa 
a contratante se utilizar para contatos diversos, durante o período de vigência 
deste contrato; 
12.6. A contratada é responsável direta e exclusivamente pelo fornecimento 
dos materiais, objeto deste contrato e, consequentemente, responde civil e 
criminalmente, por todos os danos e prejuízos que venha a provocar ou causar 
a contratante, não limitados ao valor total do presente contrato ; 



 

 

 

 

12.7. Acatar as orientações da contratante, sujeitando-se a mais ampla e 
irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às 
reclamações formuladas. 
 
13. DO PAGAMENTO 
 
13.1. O pagamento do objeto será pago mensalmente a partir do 1º mês 
subsequente após a entrega final dos serviços de instalação, configuração e o 
serviço de disponibilização do link dedicado. 
13.1.1. Em relação aos serviços de instalação e configuração, e após a 
conclusão total dos mesmos, será considerada parcela única para efeito de 
pagamento. 
13.2. O pagamento será mensal e efetuado em até 30 (trinta) dias após a 
execução do objeto, ocasião em que deverá ser emitido o respectivo 
documento fiscal, que conterá expressamente as retenções de tributos, nos 
termos da legislação; 
13.3. Como forma de pagamento, a contratada deverá emitir boleto de 
cobrança bancária; 
13.4. Quando o vencimento do boleto de cobrança cair em dia que não houver 
expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil 
seguinte, nas mesmas condições de desconto/abatimento da data de 
vencimento. 
 
14. VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
14.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da 
data da sua assinatura; 
14.2. O Contrato poderá ser prorrogado, conforme disposição contidas no Art. 
57 da Lei n. 8.666/93, permitida a prorrogação na forma da lei vigente . 
14.3. A prorrogação do Contrato, quando vantajosa, será promovida mediante 
celebração de Termo Aditivo, o qual será submetido à aprovação da 
autoridade superior do CRFa-2ª Região. 
 
 
 

Vera Regina Vitagliano Teixeira  
Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia - 2ª Região 

 
 



 

 

 

 

ANEXO II  
 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

(preenchida em papel timbrado da proponente) 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 

 
PROCESSO Nº 14/2020 

 
Ao 
Conselho Regional de Fonoaudiologia - 2ª Região  
 
Referência: Proposta Comercial Pregão Eletrônico nº 01/2020 - Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviço de disponibilização de link dedicado 
de acesso à Internet, na velocidade de no mínimo 10 Mbps full-duplex, incluindo 
fornecimento de equipamentos, instalação e configuração, conforme especificações 
técnicas detalhadas e condições do Edital e seus Anexos. 
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO 
Valor 

Instalação 
(a) 

Valor 
Mensal 

(b) 

VALOR ANUAL 
(a + b x 12) 

1 

Link dedicado de acesso à Internet, na 

velocidade de no mínimo 10 Mbps full-

duplex, incluindo fornecimento de 

equipamentos, instalação e 

configuração, conforme especificações 

técnicas detalhadas e condições do 

Edital e seus Anexos. 

R$  R$  R$  

VALOR TOTAL DO ITEM R$  

( Valor por extenso )    

 
O LANCE DEVE SER DADO PELO VALOR TOTAL DO ITEM 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dados da Empresa: 
Razão Social: ___________________________________________________________________ 
CNPJ/MF: ___________________________ Inscrição Estadual____________________________ 
Endereço: _________________________________________Tel/Fax: ______________________ 
CEP: ____________________ Cidade: ___________________________ UF: _________________ 
Banco: ___________________ Agência: __________________________ c/c: ________________ 
 
Dados do Representante Legal da Empresa: 
Nome:__________________________________________________________________________ 
Endereço:____________________________________________________CEP:_______________ 
Cidade:______________________________________________________ UF:________________ 
CPF/MF:________________________________________________________________________ 
Cargo/Função:____________________________________________________________________  
Cart.ldent nº:_______________________________________ Expedido por:__________________ 
Naturalidade:_________________________   Nacionalidade:______________________________ 
 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida para a sua apresentação.  
 
 
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e 
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente 
licitação e que estou de acordo com todas as normas do Edital e seus Anexos. 
 
 
Local e data:  ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
(Nome, RG e CPF do declarante e carimbo da empresa proponente) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ANEXO IIII 
 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

CONTRATO Nº     /2020 
 
 

O CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA - 2ª REGIÃO, CNPJ ..................., 
Autarquia Federal dotada de personalidade jurídica de Direito Público, com sede na 
Rua ........................., São Paulo/SP, neste ato representada por sua Presidente, 
...................................., doravante denominada de CONTRATANTE, 
e.............................., CNPJ.........................., com sede à ..................., nesta ato 
representada pelo Sr. .................................., portador da Cédula de Identidade R.G. 
n.º ..........., e inscrito no CPF/MF sob n.º......................, doravante denominada 
CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO, decorrente de licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2020. O presente CONTRATO reger-se-á pelas seguintes 
cláusulas e condições, que reciprocamente outorgam e aceitam. 
 
Tal CONTRATO considera os expedientes do Processo nº 14/2020 Pregão Eletrônico 
nº 01/2020, encontrando-se sob a égide da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 
2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº. 3.555, de 8 
de agosto de 2000, do Decreto nº. 3.693 de 20 de dezembro de 2000, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto do presente CONTRATO a prestação de serviços de empresa 
especializada para prestação de serviço de disponibilização de link dedicado de 
acesso à Internet, na velocidade de no mínimo 10 Mbps full-duplex, incluindo 
fornecimento de equipamentos, instalação e configuração, conforme especificações 
técnicas detalhadas e condições neste CONTRATO, Edital e seus Anexos que, 
juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, 
independentemente de transcrição. 
 
1.2  Dentre os serviços agregados à disponibilização dos links dedicados devem estar: 



 

 

 

 

1.2.1 A supervisão e gerenciamento de toda rede em “real time” (24h por dia, 7 dias 
por semana). 
1.2.2 O diagnóstico e solução dos problemas remotamente (preferencialmente). 
1.2.3 Registro e acompanhamento dos incidentes e SLAs (Service Level Agreements – 
Acordo de Níveis de Serviço) em pelo menos 99,5%. 
1.2.4 Geração de relatórios de tráfegos para fornecimento de informações quando 
solicitado. 
1.2.5 Execução de atividades de manutenção preventiva e corretiva visando a 
melhoria dos índices de transmissão e conectividade solicitados. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO 
 
2.1 Pela execução dos serviços objetos deste CONTRATO, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o valor de total de R$ ( ), sendo R$ ( ) o valor da mensalidade. 
 
2.2 No valor da remuneração estabelecida na Cláusula 2.1, estão compreendidos 
todos os tributos relativos ao fornecimento dos materiais e serviços deste 
CONTRATO, já incluída a despesa com a instalação. 
 
2.3 Qualquer alteração dos preços deste CONTRATO, somente será válida quando 
formalizado por aditamento, como previsto no artigo 65, da Lei 8.666/93. 
 
2.4 Se durante a vigência do CONTRATO forem criados novos tributos ou majorados 
os vigentes, acarretando um desequilíbrio econômico-financeiro do presente ajuste, 
os preços contratados serão imediatamente revistos, para evitar o prejuízo da parte 
prejudicada, como previsto no art. 65, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1 O pagamento do objeto será pago mensalmente a partir do 1º mês subsequente 
após e entrega final dos serviços de instalação e configuração e o serviço de 
disponibilização do link dedicado, conforme prazo previsto no item 3.2. 
3.1.1 Em relação aos serviços de instalação e configuração, e após a conclusão total 
dos mesmos, será considerada parcela única para efeito de pagamento. 
 
3.2 O pagamento será mensal, e efetuado em até 30 (trinta) dias após a execução do 
objeto, ocasião em que deverá ser emitido o respectivo documento fiscal, que 
conterá expressamente as retenções de tributos, nos termos da legislação; 



 

 

 

 

3.2.1 Como forma de pagamento, a CONTRATADA deverá emitir boleto de cobrança 
bancária; 
3.2.1.1 Quando o vencimento do boleto de cobrança cair em dia que não houver 
expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil seguinte, 
nas mesmas condições de desconto/abatimento da data de vencimento; 
3.2.2 O documento fiscal deverá conter em anexo: 
3.2.2.1 Certificado de Regularidade de Situação, obtido junto ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – CRF/FGTS; 
3.2.2.2 Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União; 
3.2.2.3 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
3.2.2.4 Certidão Negativa de Débitos Municipais; 
3.2.2.5 Certidão Negativa de Débitos Estaduais 
 
CLÁUSULA QUARTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos específicos 
consignados no Orçamento do CRFa - 2ª Região, elemento de despesa 
6.2.2.1.1.01.04.04.011 – Serviços de Internet – do exercício de 2020, e na mesma 
rubrica nos exercícios que alcançarem a contratação. 
 
CLÁUSULA QUINTA: VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
5.1 O prazo de vigência do CONTRATO será de 12 (doze) meses, contados da data da 
sua assinatura; 
 
5.2. O CONTRATO poderá ser prorrogado, conforme disposição contidas no Art. 57 da 
Lei n. 8.666/93, permitida a prorrogação na forma da lei vigente. 
 
5.3 A prorrogação do CONTRATO, quando vantajosa, será promovida mediante 
celebração de Termo Aditivo, o qual será submetido à aprovação da autoridade 
superior do CRFa-2ª Região. 
 
5.4 No caso de prorrogação contratual, o valor da prestação de serviços devido pelo 
CONTRATANTE poderá ser reajustado anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor - INPC ou outro que venha a substituí-lo. 
 
CLÁUSULA SEXTA: ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 



 

 

 

 

6.1 A fiscalização da execução do CONTRATO será exercida por agente do 
CONTRATANTE, devidamente designado para tanto, ao qual competirá velar pela 
perfeita execução do fornecimento, em conformidade com o previsto no Anexo I do 
Edital do Pregão Eletrônico nº 1/2020, na proposta da CONTRATADA e neste 
instrumento. 
 
6.2 Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução 
do CONTRATO, o agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para 
adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas. 
 
6.3 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades 
havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou 
aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil. 
 
6.4 A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da 
contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da 
proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1 Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais; 
 
7.2 Comunicar à   CONTRATADA, imediatamente   e   por   escrito, toda   e   qualquer 
irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada no fornecimento do 
serviço, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para regularização, sob pena de 
serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratuais previstas; 
 
7.3 Efetuar o pagamento devido, segundo as condições estabelecidas; 
 
7.4 Disponibilizar as informações e dados necessários à execução dos trabalhos pela 
CONTRATADA; 
 
7.5 Fiscalizar a execução do CONTRATO através de funcionários designados, o que 
não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito 
cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto 
a terceiros, ou por irregularidades constatadas; 
 



 

 

 

 

7.6 Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de qualquer sansão. 
 
CLÁUSULA OITAVA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1 A CONTRATADA obriga-se a cumprir todo o apresentado em sua proposta 
comercial, se comprometendo, ainda, em: 
8.1.1 Manter pessoalmente e de forma direta a direção dos trabalhos aceitos e 
propostos pela CONTRATANTE; 
8.1.2 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos serviços realizados; 
8.1.3 Responsabilizar-se, por danos materiais e/ou morais eventualmente causados à 
CONTRATANTE, seus empregados e/ou terceiros por eventuais erros ou falhas na 
execução do serviço, objeto deste CONTRATO; 
8.1.4 Responsabilizar-se civil e criminalmente, com dolo ou culpa, em caso de 
violação do direito e/ou prejuízos que causar a outrem, ficando obrigada a 
CONTRATADA a repará-lo, como previsto na alínea anterior; 
8.1.5 Envidar todos os esforços necessários para a manutenção da eficiência da 
infraestrutura compartilhada pela CONTRATANTE, adotando todas as medidas 
necessárias para evitar eventuais prejuízos à efetiva prestação dos serviços; 
8.1.6 Informar à CONTRATANTE, com o prazo mínimo de 02 (dois) dias de 
antecedência sobre as interrupções necessárias para ajustes técnicos ou manutenção 
que demandem mais de 04 (quatro) horas de duração e que possam causar prejuízo à 
operacionalidade dos serviços prestados; 
8.1.7 As manutenções a serem informadas são única e exclusivamente aquelas 
necessárias que interfiram na operacionalidade dos serviços; 
8.1.8 Ficam dispensadas da aplicação do dispositivo acima as manutenções 
emergenciais, assim entendidas aquelas necessárias para a solução de eventos que 
coloquem em risco o regular funcionamento da infraestrutura compartilhada ou 
representem risco para a segurança da CONTRATANTE, em decorrência de 
vulnerabilidades detectadas pela CONTRATADA; 
8.1.9 Manter-se, durante a vigência do CONTRATO, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por 
ocasião da licitação que precedeu este ajuste; 
8.1.10 Responder, a qualquer tempo, pela qualidade dos serviços executados e 
materiais utilizados; 
8.1.11 Manter e fazer manter por si e/ou seus subcontratados, quando houver, sigilo 
em relação a todos e quaisquer dados, informações ou documentos do 
CONTRATANTE, que possam chegar ao seu conhecimento em decorrência dos 
trabalhos objeto deste CONTRATO, sob pena de responder civil e criminalmente pelas 
consequências que, por ventura, possam vir a ocorrer em prejuízo; 



 

 

 

 

 
8.2 A CONTRATADA manterá a CONTRATANTE formalmente comunicada a respeito 
da prestação dos serviços, relatando problemas na execução dos serviços objeto do 
presente CONTRATO, bem como na ocorrência de casos omissos ao presente termo; 
 
8.3 Deverão ser obedecidas integralmente todas as Normas Regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho e Emprego, no que tange a segurança do trabalho dos 
funcionários da CONTRATANTE bem como os que estarão prestando serviço na 
CONTRATANTE; 
 
8.4 A CONTRATADA, ou os subcontratados, quando for o caso, assumem, total e 
exclusiva responsabilidade sobre todos e quaisquer acidentes de trabalho, trajeto ou 
doença profissional ocorridos com seus empregados, prepostos, bem como com 
aqueles a seu serviço, devendo responder, civil e criminalmente, por tais danos que 
vierem a ocorrer, além de comprometer-se a observar integralmente as normas de 
Segurança e Medicina do Trabalho, previstas na Legislação em vigor, assim como as 
medidas de segurança que forem determinadas pela CONTRATANTE, obrigando-se, 
consequentemente, a prover seu pessoal com material e equipamentos de proteção e 
segurança, coletivos e individuais, necessários à execução dos trabalhos; 
 
8.5 A CONTRATADA deverá manter atualizado junto à CONTRATANTE, seus dados 
cadastrais, incluso nestes: telefone, fax, e-mail, entre outros meios que possa a 
CONTRATANTE se utilizar para contatos diversos, durante o período de vigência deste 
CONTRATO; 
 
8.6 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pelo fornecimento dos 
materiais, objeto deste CONTRATO e, consequentemente, responde civil e 
criminalmente, por todos os danos e prejuízos que venha a provocar ou causar a 
CONTRATANTE, não limitados ao valor total do presente CONTRATO; 
 
8.7 Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 
fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 
formuladas. 
 
CLÁUSULA NONA: ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
9.1. A contratação somente sofrerá alterações ante as circunstâncias de fatos 
supervenientes, consoante às disposições do Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, por meio de Termo Aditivo. 



 

 

 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO CONTRATUAL 
 
10.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços que vierem a se tornar 
necessários no decorrer do CONTRATO, até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor 
inicial atualizado, com base no Art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93; 
 
10.2 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO, ressalvados os casos de 
supressões estabelecidas mediante acordo entre as partes, conforme previsto no 
inciso II do § 2º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES 
 
11.1 Caso a CONTRATADA não cumpra as obrigações estabelecidas neste CONTRATO, 
no Edital e em seus Anexos, ocasionará desatendimento às condições contratadas, 
ficando sujeita a multas, rescisão contratual e demais sanções previstas nesses 
documentos, nas Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05 e demais 
legislações pertinentes. 
 
11.2 A inexecução, total ou parcial, do CONTRATO poderá garantida a prévia e ampla 
defesa, ensejar, segundo a extensão da falta cometida, a aplicação das penalidades 
previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 
5.450/05, com aplicação das seguintes sanções: 
a) Advertência; 
b) Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor total do CONTRATO, pelo 
atraso no cumprimento dos prazos estipulados no presente instrumento, com limite 
de 05 (cinco) dias. Após esse prazo, será considerado inadimplemento parcial, com 
multa de 1,0% (um por cento) ao dia sobre o valor total do CONTRATO, limitado até 5 
(cinco) dias, quando restará caracterizado o inadimplemento total do CONTRATO; 
c)Multa de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total do CONTRATO pelo 
inadimplemento a quaisquer outras obrigações pactuadas, e que venham a causar 
prejuízos ao CONTRATO, independente do ressarcimento dos danos à Administração; 
d) Multa de 5,0% (cinco por cento) sobre o valor total do CONTRATO, pela recusa em 
atender a qualquer chamado feito pela CONTRATANTE para a correção de defeitos 
dos equipamentos, bem como pela recusa em fornecer e/ou substituir as peças 
necessárias; 



 

 

 

 

e) Multa de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) sobre o valor total do CONTRATO pela 
inadimplência reiterada das obrigações pactuadas; 
f) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do CONTRATO pelo 
inadimplemento total da contratação, bem como no caso de quaisquer danos aos 
equipamentos, causados por negligência ou imperícia dos profissionais, sem a 
reposição ou conserto do bem pertinente, ou pelo fornecimento/reposição de peças 
incompatíveis ou recondicionadas; 
g) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme artigo 87, 
inciso III, da Lei nº 8.666/93; 
h)Penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, bem como o 
descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a 
que se refere o inciso XIV, do artigo 4º, da Lei n.º 10.520/02, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no CONTRATO e das 
demais cominações legais, conforme a gravidade do inadimplemento da obrigação e 
prejuízos ocasionados quando a empresa, convocada dentro do prazo de validade da 
sua proposta, não celebrar o CONTRATO, deixar de entregar a documentação exigida 
ou apresentar documentação falsa para o certame, 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, conforme 
previsto no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002; 
i) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
11.3 As penalidades de multa serão aplicadas após o regular processo 
administrativo, em que serão garantidas à CONTRATADA a prévia e ampla defesa, e 
poderão ser descontadas dos pagamentos referentes ao CONTRATO, nos percentuais 
acima especificados e acrescidos de juros moratório de 1% (um por cento) ao mês, 
podendo, ainda, se for o caso, serem cobradas judicialmente, sem prejuízo da 
aplicação das demais sanções previstas neste CONTRATO. 
 
11.4 As multas imputadas à CONTRATADA, cujo montante seja superior ao mínimo 
estabelecido pelo Ministério da Fazenda e não pagas no prazo concedido pela 
Administração serão inscritas em Dívida Ativa da União e cobradas com base na Lei nº 
6.830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo IGP- M ou outro índice que 
porventura venha a substituí-lo. 



 

 

 

 

 
11.5 A aplicação das penalidades acima descritas não prejudica a de outras a que a 
empresa esteja sujeita pelo não cumprimento das obrigações contratuais ou 
execução insatisfatória dos serviços, nos termos previstos em lei. Assim, as sanções 
previstas nas alíneas “a”, “g”, “h” e “i” do subitem 11.2 poderão ser aplicadas, 
cumulativamente, com as multas previstas nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e “f” do 
mesmo subitem, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme previsto no § 2º, do artigo 87, da Lei nº. 
8.666/93. 
 
11.6 As penalidades acima previstas só poderão ser relevadas na hipótese de 
ocorrência de fatos imprevisíveis, devidamente justificados e comprovados, a juízo da 
CONTRATANTE. 
 
11.7 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública é de competência exclusiva do Presidente da CONTRATANTE. 
As demais sanções são de competência concorrente do Gestor do CONTRATO e do 
Presidente da Comissão Especial de Licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO 
 
12.1 A rescisão deste CONTRATO se dará nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 
8.666/93; 
12.1.1 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do CONTRATO 
até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados; 
 
12.2 No procedimento que visa à rescisão do CONTRATO, será assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a 
CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir 
provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, 
providências acauteladoras. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
13.1 Não será permitida subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do 
objeto; 



 

 

 

 

13.1.1 A CONTRATADA declara-se ciente de ser a única responsável pelos serviços 
executados, por suas subcontratadas, incidindo sobre ela a aplicação de qualquer 
penalidade prevista pelo descumprimento das obrigações assumidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 
14.1. Para a solução das questões emergentes do presente instrumento não 
resolvidas na esfera administrativa, será competente o Foro da Justiça Federal da 
Capital do Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que o seja. 
 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas adiante 
qualificadas, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, devendo seu extrato ser 
publicado no Diário Oficial da União. 
 
 
 
São Paulo,     de      de 2020. 
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