
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR

PROCESSO: AP/010/2012

PREGÂO PRESENCIAL N° 1/2012 COM RETIFICAÇÕES

REGISTRO DE PREÇOS

DATA DE ABERTURA: 12 de abril de 2012

HORÁRIO: 14:30 horas

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA:  Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil  (CAU/BR) – 

SCN, Quadra 1, Bloco E, Salas 302/303, Asa Norte, Brasília (DF).

O  CONSELHO  DE  ARQUITETURA  E  URBANISMO  DO  BRASIL  (CAU/BR),  por  meio  de  seu 

Pregoeiro designado pela Portaria nº 10, de 9 de março de 2012, do Presidente do CAU/BR, de 

conformidade com o Processo nº AP-10/2012, comunica aos interessados que fará realizar licitação 

na modalidade de Pregão, do tipo menor preço, execução indireta, empreitada por preço global, sob a  

forma de fornecimento parcelado, em conformidade com o que determina a Lei nº 10.520/2002 e 

Decreto nº 3.555/2000, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS, nos termo do art. 15, inciso II 

da  Lei  nº  8.666/1993,  regulamentado  pelo  Decreto  nº  3.931/2001  e  alterações  do  Decreto  nº 

4.342/2002, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e demais normas pertinentes.

SEÇÃO I – DO OBJETO

1.1.  Contratação de solução corporativa de conectividade sem fio,  área de registro  na cidade de 

Brasília, Distrito Federal, para acesso à Internet, correio eletrônico, mensagens de texto, por meio de 

aparelhos móveis fornecidos em regime de comodato, que assegurem comunicação cifrada fim-a-fim 

entre o aparelho e serviços de telefonia fixa – na modalidade SMP –, para comunicação de voz e 

dados,  com as características  de serviços  pós-pagos,  via  rede móvel,  com tecnologia  digital.  Os 

serviços  deverão  oferecer  as  facilidades  de  roaming nacional  e  internacional,  para  atender  ao 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR), em Brasília (DF), podendo 

haver  a  adesão  dos  Conselhos  de  Arquitetura  e  Urbanismo  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal 

(CAU/UF), conforme especificações anexas.

1.1.1 - O Roaming internacional será habilitado mediante contato prévio com a Contratada.

1.2. São partes integrantes deste Edital:

• Termo de Referência (Anexo I);

• Planilha de Preços/Definições (Anexo II);

• Modelo de Declaração de não superveniência de fatos impeditivos (Anexo III);

• Declaração que não emprega menor (Anexo IV);

• Declaração de que atende plenamente todos os requisitos de habilitação (Anexo V);

• Minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo VI);

• Minuta de Contrato (Anexo VII).

SEÇÃO II - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade compatível 

com o objeto licitado e que atendam às condições exigidas neste edital e seus anexos;
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2.2. As empresas que desejarem participar do Pregão deverão no dia, hora e local estabelecidos 

neste edital proceder o credenciamento, entregar ao Pregoeiro, em envelopes separados e lacrados,  

a "PROPOSTA" e a “DOCUMENTAÇÃO”, devendo constar da parte externa dos envelopes o nº do 

edital,  nome da empresa,  local,  data  e  hora da realização do certame.  Declarada a abertura  da  

sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes.

2.3. Não poderão participar os interessados que se encontrem com falência decretada, em processo 

de  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,  concurso  de  credores,  dissolução,  liquidação,  empresas 

estrangeiras que não funcionem no País, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para 

licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e 

contratar com o CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR).

2.4.  É  vedada  a  participação  na  licitação  e  a  contratação  de  empresa  que  tenha  como sócios, 

gerentes ou diretores, pessoa que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por  afinidade,  até  o  terceiro  grau,  inclusive,  de  servidor  ocupante,  no  âmbito  CONSELHO  DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR), de cargo ou emprego de direção, chefia ou 

assessoramento, compreendido o ajuste mediante designações ou cessões recíprocas em qualquer 

órgão da administração pública direta e indireta dos Poderes da União.

2.5.  É vedado à futura  CONTRATADA manter  empregados,  no  âmbito  do  CONTRATANTE,  que 

sejam parentes  até  o  terceiro  grau  dos  respectivos  membros  ou  servidores  do  CONSELHO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR).

2.6. Os licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente os 

requisitos de habilitação, como condição para a participação na presente licitação, conforme 

disposto  no  inciso  VII  do  art.  4º  da  Lei  nº  10.520/2002.  (A  referida  declaração  deverá  ser 

apresentada juntamente com o documento de credenciamento).

2.7. Para fins de cumprimento ao estabelecido no art. 44 a 49 da Lei complementar nº 123/2006, as 

microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar que cumprem as exigências legais 

para usufruírem dos direitos de preferência previstos nessa Lei. (A referida declaração deverá ser 

apresentada juntamente com o documento de credenciamento).

SEÇÃO III – DO CREDENCIAMENTO

3.1.  Nenhuma  pessoa  (física  ou  jurídica)  mesmo  que  credenciada  por  processo  legal  poderá 

representar mais de uma empresa nesta licitação;

3.2.  Os  proponentes  deverão  se  apresentar  para  credenciamento  junto  ao  Pregoeiro  por  um 

representante  que,  devidamente  munido  de  documento  que  o  credencie  a  participar  deste 

procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega 

dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

3.2.1. O credenciamento far-se-á por meio de procuração pública ou particular com firma reconhecida 

que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, em nome do Proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente  

ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato 
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Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em  

nome da empresa (a não comprovação impedirá o credenciamento).

3.2.2. O credenciamento é condição obrigatória para os licitantes que desejarem ofertar lances neste 

Pregão (Art. 11, inc. IV do Decreto nº 3.555, de 08/08/2000). O representante legal da licitante que 

não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de 

negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a licitante 

durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação” relativos a este Pregão, 

ficando mantido o preço apresentado na sua proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas 

e apuração do menor preço.

SEÇÃO IV - DA PROPOSTA

4.0. - Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” deverão ser indevassáveis, 

devidamente  fechados  e  entregues  ao  Pregoeiro,  na  sessão  pública  de  abertura  deste  certame, 

conforme endereço, dia e horário especificados abaixo.

LOCAL: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) - SCN, Quadra 1, Bloco E, Salas 

302/303, Asa Norte, Brasília (DF).

DATA: 12 de abril de 2012. 

HORA:14h30min.

4.0.1 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR)

REGISTRO DE PREÇOS 1/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2012

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE:.......................................................................................

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR)

REGISTRO DE PREÇOS 1/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2012

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PROPONENTE....................................................................................... 

4.0.2 O  CONSELHO  DE  ARQUITETURA  E  URBANISMO  DO  BRASIL  (CAU/BR)  não  se 

responsabilizará pelos envelopes de “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” que não 

forem entregues ao Pregoeiro designado, no local, data e horário definidos neste edital.

4.1. No envelope deverá conter a palavra "PROPOSTA", número deste Pregão, dia e hora de sua  

abertura. A proposta deverá ser datilografada e apresentada em papel timbrado da Empresa, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, suas folhas devem estar rubricadas e a última assinada pelo seu 
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representante legal, nome do proponente, número do CNPJ da Empresa, endereço, número da conta 

bancária, agência e nome do banco, bem como o que segue:

4.1.1. especificação clara e completa dos serviços a serem prestados, observadas as especificações 

solicitadas;

4.1.2. preços das ligações telefônicas constantes do Plano Básico de Serviços e/ou Plano Alternativo 

em vigor, bem como o percentual de desconto na forma do solicitado na Planilha de Formação de 

Preços;

4.1.3. no caso de proposta contendo Plano Alternativo de Serviços,  esta deverá ser submetida à 

aprovação da ANATEL, como condição para assinatura do contrato;

4.1.4. anexar, devidamente preenchidas e assinadas, as planilhas constantes do anexo, indicando o 

valor por minuto de conversação, expressos em reais, admitindo-se QUATRO casas decimais após a 

vírgula.

4.1.5 Visando subsidiar a oferta de preços, as estimativas anuais de ligações perfazem projeção, pois 

não há série histórica de consumo de telefonia nesta Entidade.

4.1.5.1 O perfil de tráfego indicado no anexo II, não se constitui em qualquer compromisso futuro para 

a Instituição.

4.1.5.2. O perfil de tráfego das ligações telefônicas efetuadas, de acordo como anexo II, servirá tão-

somente como subsídio às licitantes nas formulações das propostas de preços e ao pregoeiro na 

análise e aferição da proposta mais vantajosa para a Instituição.

4.1.5.3. A Planilha de Formação de Preços deverá estar preenchida com as tarifas constantes do 

Plano Básico de Serviços da Operadora, em vigor, ou plano alternativo de serviço;

4.1.6.  Conter  indicação de que os preços propostos não são superiores aos constates do Plano 

Básico de Serviço da Operadora, devidamente aprovado pela Agência Nacional de Telecomunicações 

– ANATEL, ou plano alternativo de serviço, entendido que a não indicação implica em declaração de 

concordância.

4.2. A simples participação neste certame implica:

4.2.1. aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão;

4.2.2. que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para  

sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta.

4.2.3. que a empresa, levando em conta o perfil de tráfego informado por este Órgão, poderá ofertar 

percentual de desconto sobre o somatório do resultado obtido pela  QUANTIDADE DE MINUTOS, 

QUANTIDADES DOS SERVIÇOS ADICIONAIS X PREÇOS  contido no Plano Básico de Serviços 

e/ou plano alternativo, conforme disposto na Planilha de Formação de Preços de que trata o anexo II.

4.2.4. que a proposta que não indicar o percentual de desconto, este será admitido com valor zero;

4.2.5.  que o  CONTRATANTE  poderá solicitar  negociação junto  a empresa vencedora,  durante a 

vigência do contrato, quando o aumento do desconto ofertado sobre o seu Plano Básico mostrar-se  

desvantajoso para o CONTRATANTE, após efetiva pesquisa de mercado, tendo em vista o aumento 

das tarifas;

4.2.6. que nos valores das tarifas deverão estar inclusas todas as despesas com salários, encargos  

sociais, fiscais e comerciais, bem ainda, quaisquer outras relativas aos serviços de telefonia;
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4.2.7. que somente serão aceitos preços de ligações telefônicas cotados em moeda nacional, ou seja, 

em  Real  (R$),  em  algarismos  e  também  por  extenso,  prevalecendo  este  último  no  caso  de 

divergência. Admite-se cotação com até quatro casas decimais após a vírgula.

4.2.8. que prestará os serviços objeto desta licitação em total conformidade com as especificações do 

Anexo I deste Edital.

4.2.9. que no caso de omissão na proposta, considerar-se-á que as suas especificações serão as que 

constam do Anexo I;

4.2.10.  que  a  Contratada  deverá  indicar  o  Código  de  Seleção  de  Prestadora  -  CSP  a  ser  

utilizado nas ligações de longa distância nacional e internacional.

4.2.10.1.  -  O  “Roaming  internacional”  será  habilitado  mediante  contato  prévio  com  a 

Contratada.

4.2.11. que a empresa vencedora deverá apresentar proposta de preços atualizada e coerente com o 

valor  final  global  anual,  oferecidos  neste  Pregão,  OBSERVADA A  PROPORÇÃO PERCENTUAL 

LINEAR DE REDUÇÃO.

4.2.11.1 – deverá o vencedor do certame apresentar, para fins de assinatura do contrato,  

nova planilha de preços unitários, a serem reduzidos no mesmo percentual do valor total finalizado na 

sessão  de  lances.  Noutras  palavras,  os  preços  de  cada  serviço  deverão  respeitar  de  forma 

uniforme/linear a mesma redução dada sobre o preço global.

SEÇÃO V – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1. Para fins de julgamento das propostas será considerado o menor PREÇO GLOBAL ANUAL dos 

serviços, conforme as Planilhas de Formação de Preços constantes do anexo II.

5.2. O preço global do lote será o somatório dos valores expressos na tabela do Anexo II (PLANILHA 

DE FORMAÇÃO DE PREÇOS) subtraído o percentual de desconto ofertado, descritos nos quadros 

demonstrativos do Anexo II.

5.3. Não será aceita para efeito de julgamento e posterior contratação, sob qualquer título, oferta de 

outros valores que não sejam os preços solicitados na Planilha de Formação de Preços, constante no 

anexo II, sobre os quais incidirá o percentual de desconto ofertado.

5.4. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero;

5.4.1. Não se inclui, no presente caso, o percentual de desconto permitido, que poderá ser igual a 

zero.

5.5. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no 

Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo.

5.6. Serão classificados pelo Pregoeiro os proponentes que apresentarem as propostas de menor 

preço global  do lote,  em conformidade com o anexo II,  e as propostas em valores sucessivos  e 

superiores até 10%, relativamente à de menor preço ofertado pelo concorrente.

5.7. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no subitem 5.7, o

pregoeiro classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
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5.8. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais 

e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior 

preço e os demais.

5.9.  Se  duas  ou  mais  propostas  em absoluta  igualdade  de  condições  ficarem  empatadas,  será 

realizado sorteio, em ato público, exceto para previsto no subitem 5.9.

5.10.  Será  assegurada,  como  critério  de  desempate,  preferência  de  contratação  para  as 

microempresas e empresas de pequeno porte (art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006).

5.11.  Entende-se  por  empate  aquelas  situações  em  que  as  propostas  apresentadas  pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao 

melhor preço.

5.12. Para efeito do disposto na condição anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 

forma:

5.12.1.  A microempresa ou empresa de pequeno porte  mais bem classificada poderá apresentar 

proposta  de  preços  inferior  àquela  considerada  vencedora  do  certame,  situação  em  que  será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado;

5.12.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese da 

condição 5.10, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

5.12.3.  No  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados pelas  microempresas  e  empresas  de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido na condição 5.10, será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.13. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 

apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 

sob pena de preclusão.

5.14. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no art. 44 da Lei Complementar 123/2006,  

o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

5.15. O disposto no item anterior somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.16. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 

penalidades constantes do Capítulo VII, deste Edital.

5.17.  Encerrada a etapa competitiva,  as ofertas serão ordenadas nos termos deste Edital  e seus 

anexos, exclusivamente pelo critério de menor preço global do lote.

5.18.  O Pregoeiro  examinará a  aceitabilidade,  quanto ao objeto  e valor,  da primeira  classificada, 

definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito.

5.19. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo licitante 

que a tiver formulado.

5.20.  Constatado  o  atendimento  pleno  às  exigências  editalícias,  será  declarado  o  proponente 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.

5.21.  Se a oferta  não  for  aceitável  ou se  o  proponente  não  atender  às  exigências  editalícias,  o  

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
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proposta, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital  

e seus Anexos, para o qual apresentou proposta.

5.21.1. O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido um melhor 

preço.

5.22. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes 

e, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e os licitantes presentes.

5.23. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital  

e seus Anexos, a Proposta será desclassificada.

SEÇÃO VI - DA HABILITAÇÃO

Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original,  ou por qualquer 

processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa 

oficial ou de cópias, desde que sejam apresentados os originais para conferência pelo Pregoeiro ou 

sua equipe de apoio.

6.1.  O CAU-BR não possui  sistema eletrônico de conferência  de documentação nem, acesso ao 

SICAF.

6.2. O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação para participar da presente 

licitação:

6.2.1.  Declaração  expressa  do  responsável  pela  firma  de  que  a  mesma  não  está  impedida  de 

participar de licitações promovidas por órgãos ou Entidade Pública, (conforme modelo constante no 

anexo IV).

6.2.2. Declaração expressa do licitante, conforme Decreto nº 4.358, de 05/09/2002, de que não existe  

na  sua  empresa  trabalhador  nas  situações previstas  no  inciso  XXXIII  do Art.  7º  da Constituição 

Federal.

6.2.3. Certificado de Regularidade de Situação junto à Fazenda Federal, Estadual e Municipal, dentro 

do prazo de validade, compreendendo:

a) Certidão da Dívida Ativa da União;

b) Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais;

c) Certidão Negativa de Débito para com a Seguridade Social;

d) Certidão Negativa de Débito junto ao Estado da sede do licitante;

e) Certidão Negativa de Débito junto ao Município da sede do licitante;

f)  prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho,  mediante  a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

OBS: As certidões indicadas nas alíneas “a”, 'b” e “c” poderão ser apresentadas na forma conjunta de 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributo Federais e à Dívida Ativa da União, nos 

termos do Decreto 6.106/2007 e IN/RFB nº 734/2007.

6.2.4. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;

6.2.5. É admitida a Certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei;
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6.2.6. As empresas não cadastradas no SICAF que apresentarem o Certificado de Registro Cadastral  

- CRC, dentro do prazo de validade, expedido por qualquer órgão ou Entidade Pública e nos termos 

do Parágrafo 3º do Art. 32 da Lei 8.666/93, ficarão dispensadas de apresentar os documentos de que  

tratam os subitens 6.2.3 ao 6.2.5.

6.2.7. O CAU-BR NÃO possui acesso ao SICAF, portanto, NÃO haverá consulta ao cadastro e 

habilitação parcial no SICAF, logo, não será realizada verificação da validade dos documentos 

necessários, por meio de consulta “ON LINE” ao sistema, por ocasião da abertura do envelope 

“documentação” do licitante vencedor.

6.2.7.1. Será assegurado ao já cadastrado no SICAF o direito de apresentar a tela de registro e, 

conforme a necessidade, a documentação atualizada e regularizada na própria sessão (caso esteja 

com algum documento vencido).

6.2.8. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto, 

mediante cópia do contrato de concessão ou termo de autorização, ou ainda extrato de publicação na 

impressa oficial destes instrumentos, para a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), outorgada 

pelo poder concedente nos termos da legislação em vigor.

6.2.9. A participação de empresas reunidas em consórcio obedecerá às normas estabelecidas no Art.  

17 do Decreto 3.555, de 08/08/2000, e subsidiariamente as normas da Lei n° 8.666, de 21/07/1993.

6.2.10. Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação exigida no ato 

convocatório;

6.2.11. Para fins de qualificação econômico-financeira, Certidão Negativa de Falência e Concordata, 

expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica, de acordo com o inciso II  

do artigo 31 da Lei  8.666/93,  a no máximo 90 (noventa) dias da data prevista  para entrega dos 

envelopes.

6.2.12. Para efeito de qualificação econômico-financeira, ambos os consorciados deverão apresentar 

Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede 

da pessoa jurídica, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93, a no máximo 90 (noventa)  

dias da data prevista para entrega dos envelopes.

6.2.13. A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país (Brasil) deverá apresentar, 

também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

6.2.14.  Não  poderão  participar  desta  licitação  empresa  consorciada  por  meio  de  mais  de  um 

consórcio ou isoladamente.

6.2.15.  Fica  estabelecida  a  responsabilidade  solidária  dos  integrantes  pelos  atos  praticados  em 

consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

6.2.16. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à 

empresa brasileira.

6.2.17. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição 

e o registro do consórcio, nos termos do compromisso estabelecido.
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6.3.  As microempresas e empresas de pequeno porte,  por ocasião da participação em certames 

licitatórios,  deverão  apresentar  toda  a  documentação  exigida  para  efeito  de  comprovação  de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

6.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e EPP, 

será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 

o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis  por  igual período, a critério  deste 

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

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

6.3.2.  A  não-regularização  da  documentação,  no  prazo  previsto  no  subitem  anterior,  implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.81 da Lei nº 8.666, de 

21 de julho de 1993, sendo facultado a este órgão convocar os licitantes remanescentes, na ordem de  

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

6.5.  Não  serão  aceitos  protocolos  de  entrega  ou  solicitação  de  documento  em substituição  aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

6.6. A verificação em sítios oficiais de órgão e entidades emissores de certidões constitui meio legal 

de prova.

SEÇÃO VII – DAS PENALIDADES

7.1 O descumprimento total ou parcialmente deste termo de contrato, ensejará aplicação das sanções 

previstas no art. 87 da Lei Federal nº: 8.666, de 1993, obedecidos os critérios abaixo:

7.1.1 -advertência – para comunicação formal, ao fornecedor, sobre o descumprimento de contratos e 

outras obrigações assumidas e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 

7.1.2 - multa – observados os seguintes limites máximos: 

a)  0,3%  (três  décimos  por  cento)  pro  rata  die,  até  o  trigésimo  dia  de  atraso,  sobre  o  valor  do 

fornecimento não realizado; 

b) 05% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do  

adjudicatário em efetuar o reforço de garantia, se for o caso;

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias,  

com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente;

7.1.3  -  suspensão  temporária de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

7.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não 

superior a 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, 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.

7.2 - O valor das multas aplicadas, nos temos do item 11.1, deverá ser recolhido à CONTRATANTE no 

prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas 

Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente se julgar conveniente.
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7.3 - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos 

de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato. 

7.4 - A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de 

direitos;

7.5 - As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo 

com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis a contar da intimação do ato, exceto para os casos de aplicação da declaração de inidoneidade, 

quando o prazo para apresentação de defesa será de 10 (dez) dias.

7.6 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 

maior ou caso fortuito, 

7.7 -  Iniciado  o  processo  de  multa,  caso  o  fornecedor  não  tenha  nenhum  crédito  para 

pagamento em seu favor para o devido desconto, não será efetivado nenhum pagamento até 

que a Contratada comprove a quitação da penalidade aplicada.

7.8 -  A  CONTRATANTE  é  competente  para  aplicar,  nos  termos  da  Lei  Federal  8.666/93,  as 

penalidades de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

7.9 –  As multas estipuladas no item 11.1 desta cláusula serão aplicadas nas demais hipóteses de  

inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.

7.10  –  A critério  da Administração poderão ser  suspensas as  penalidades,  no todo  ou em parte, 

quando  o  atraso  na  entrega  do  material  for  devidamente  justificado  pela  firma  e  aceito  pela 

CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações 

assumidas.

SEÇÃO VIII – DA IMPUGNAÇÃO E RECURSOS

8.1. A impugnação ao ato convocatório poderá ser feita em até 02 (dois) dias úteis antes da data  

fixada para o recebimento das propostas, nos termos do Art. 12, caput, §§ 1º e 2º do Decreto 3.555,  

de 08.08.2000.

8.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 

de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do 

recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual 

número de dias, que começa a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista  

imediata dos autos, nos termos do art. 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/2002.

8.3.  O  acolhimento  do  recurso  importará  a  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de 

aproveitamento.

8.4.  Os  autos  do  processo  permanecerão  com  vista  franqueada  aos  interessados,  na  sala  da 

Assessoria Jurídica do CAU-BR, no SCN, Quadra 1, Bloco E, Salas 302/303, Asa Norte, Brasília 

(DF).

SEÇÃO IX - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10 de 46



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR

9.1. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preço, com o fornecedor primeiro 

classificado e,  se for o caso,  com os demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço do 

primeiro, obedecida à ordem de classificação e os quantitativos propostos.

9.2. O Gerente de Registro de Preços do CAU-BR convocará formalmente o fornecedor, informando o 

local, data e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preço.

9.2.1.  O  prazo  de  convocação  do  fornecedor  poderá  ser  prorrogado,  desde  que  ocorra  motivo 

justificado e aceito pelo Gerente do Registro de Preços.

9.3. No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se recusar a  

assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das punições previstas neste Edital e seus Anexos, 

o CAU-BR registrará o licitante seguinte, mantida a ordem de classificação.

9.4.  Publicada  na  imprensa  oficial  a  Ata  de  Registro  de  Preço  terá  efeito  de  compromisso  de 

prestação de serviço conforme artigo 10 do Decreto 3.931/2001.

SEÇÃO X - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração 

que  não  tenha  participado  do  certame,  notadamente,  os  CAU/UF  (Conselhos  de  Arquitetura  e 

Urbanismo do Estados e do Distrito Federal), mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde 

que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras 

estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 3.931/01.

10.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela  

estabelecidas,  optar  pela  aceitação  ou  não  do  fornecimento,  independente  dos  quantitativos 

registrados  em  Ata,  desde  que  este  fornecimento  não  prejudique  as  obrigações  anteriormente 

assumidas.

10.3. As adesões à Ata de Registro de Preços solicitadas por órgãos de outros Estados da Federação 

serão atendidas (contratadas) por filial da licitante vencedora naquele Estado.

10.4  Havendo  remanescente  de  serviços  a  serem entregues,  inclusive  em função  do  direito  de 

acréscimo previsto no § 3º do Art. 8º do Decreto nº 3.931/2001, atualizado pelo Decreto nº 4342/2002,  

não exercido pelos órgãos ou entidades usuários do registro, poderão estes autorizar o CAU-BR a 

proceder  o  devido  apostilamento  na  respectiva  Ata  de  Registro  de  Preço  e  acatar  os  eventuais 

pedidos de outros órgãos ou entidades da Administração não participantes desta licitação.

SEÇÃO XI - DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS

11.1.  O  CONSELHO  DE  ARQUITETURA  E  URBANISMO  DO  BRASIL  -  CAU/BR  será  o  órgão 

responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta 

licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os 

quantitativos a serem contratados o fornecedor para o qual será emitido o pedido.

11.2. Somente quando o primeiro licitante registrado atingir a totalidade do seu limite de fornecimento 

estabelecido  na  Ata  de  Registro  de  Preço,  será  indicado  o  segundo  e,  assim  sucessivamente, 

podendo ser indicados mais de um, ao mesmo tempo, quando o quantitativo do pedido for superior à  

capacidade do licitante da vez.
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11.3. A convocação do Proponente pelo CAU-BR será formalizada e conterá o endereço e o prazo 

máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido.

11.4.  O Proponente convocado na forma do subitem anterior  que não comparecer,  não retirar  o  

pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preço, 

estará sujeito às sanções previstas neste Edital e seus Anexos.

11.5. Quando comprovada a hipótese acima, o CAU-BR poderá indicar o próximo fornecedor ao qual 

será destinado o pedido,  sem prejuízo  da abertura  de processo administrativo  para aplicação de 

penalidades.

SEÇÃO XII - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

12.1. As aquisições e/ou contratações adicionais decorrentes da inclusão de órgãos usuários poderão 

sofrer acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) dos quantitativos máximos registrados na Ata  

de Registro de Preços, por órgão.

12.2. Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão 

dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

12.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 

deles  poderão  advir,  facultando-se-lhe  a  realização  de  licitação  específica  para  a  aquisição 

pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade 

de condições.

SEÇÃO XIII - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

13.1.  Durante  a  vigência  da  Ata,  os  preços  registrados  serão  fixos  e  irreajustáveis,  exceto  nas 

hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II  

do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

13.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 

nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro  

processo licitatório.

13.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, 

e,  definido  o  novo  preço  máximo  a  ser  pago  pela  Administração,  o  Proponente  registrado  será 

convocado pelo CAU-BR para a devida alteração do valor registrado em Ata.

SEÇÃO XIV - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO DO PROPONENTE

14.1.  O Proponente  terá  o  seu  registro  de preço  cancelado  na  Ata,  por  intermédio  de  processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

14.1.1. A pedido, quando:

14.1.1.1. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 

fortuitos ou de força maior;

14.1.1.2. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos 

preços  de  mercado,  dos  insumos  que  compõem  o  custo  das  aquisições/contratações,  e  se  a 

comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.
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14.1.2. Por iniciativa do CAU-BR, quando:

14.1.2.1. o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado;

14.1.2.2.  perder  qualquer  condição  de  habilitação  ou  qualificação  técnica  exigida  no  processo 

licitatório;

14.1.2.3. por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

14.1.2.4. não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;

14.1.2.5. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da 

Ata de Registro de Preço;

14.1.2.6. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas 

na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.

14.1.2.7.  em  qualquer  das  hipóteses  acima,  concluído  o  processo,  o  CAU-BR  fará  o  devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos Proponentes a nova ordem de registro.

SEÇÃO XV - DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇO

15.1. A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:

15.1.1. por decurso de prazo de vigência;

15.1.2. quando não restarem fornecedores registrados;

SEÇÃO XVI - DA DOTAÇÃO

16.1.  A despesa decorrente da contratação do objeto deste pregão correrá à conta dos recursos 

específicos  consignados  no  orçamento  do  CONSELHO  DE  ARQUITETURA  E  URBANISMO  DO 

BRASIL - CAU/BR.

XVII - DAS OBRIGAÇÕES

1.17. Prestar os serviços cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas no edital e  

Contrato.

SEÇÃO XVIII – DO RECEBIMENTO

a) provisoriamente,  para efeito  de posterior  verificação da conformidade do objeto  licitado com a 

especificação;

b) Definitivamente, no prazo máximo de 5 dias corridos, a contar do recebimento provisório, para a  

verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação.

SEÇÃO XIX - DO PAGAMENTO

19.1.  O pagamento será efetuado mensalmente,  após a execução do serviço,  a favor da licitante 

vencedora, conforme minuta de Contrato em anexo.

19.2. O faturamento no caso de empresas consorciadas, deverá ser feito em nome da operadora que 

efetivamente presta o serviço na área de sua atuação, conforme contrato de concessão ou termo de 

autorização da ANATEL.
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19.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação ou 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

19.4.  Ao  CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL  -  CAU/BR e  aos  órgãos 

participantes  fica  reservado  o  direito  de  não  efetuar  o  pagamento  se,  durante  a  execução  dos 

serviços, estes não estiverem em perfeita condições, de acordo com as exigências contidas neste 

Edital e seus anexos.

SEÇÃO XX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1.  A  presente  licitação  somente  poderá  vir  a  ser  revogada  por  razões  de  interesse  público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por 

ilegalidade  de  ofício  ou  por  provocação  de  terceiros,  mediante  parecer  escrito  e  devidamente 

fundamentado.

20.2. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto nos 

Parágrafo 1º, Art. 65, Lei nº 8.666/93 e Parágrafo 2º, Inciso II, Art. 65, Lei nº 9648/98.

20.3. Se a licitante vencedora deixar de assinar o Contrato dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da 

data de recebimento da notificação, e sem justificativa por escrito e aceita pelo CAU/BR, restará 

caduco o seu direito de vencedora, sujeitando-se às penalidades aludidas no capítulo VII deste Edital.

20.4.  O  Pregoeiro,  no  interesse  da  Administração,  poderá  relevar  omissões  puramente  formais 

observadas na  documentação  e proposta,  desde  que  não contrariem a legislação vigente  e  não 

comprometam a lisura da Licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo.

20.5. Ocorrendo a hipótese prevista no item 20.3, o objeto da presente licitação poderá ser adjudicado 

às licitantes remanescentes, na ordem de classificação, e de acordo com as propostas apresentadas.

20.6.  Nenhuma  indenização  será  devida  às  licitantes  pela  elaboração  e/ou  apresentação  de 

documentação relativa ao presente Edital.

20.7.  Transcorrido  o  prazo  recursal  e  decidido  os  recursos  eventualmente  interpostos,  será  o 

resultado da licitação submetido ao Presidente do CAU/BR para o procedimento de homologação.

20.8.  Independente  de  declaração  expressa,  a  simples  participação  nesta  licitação  implica  em 

aceitação plena das condições estipuladas neste Edital,  decaindo do direito de impugnar os seus 

termos o licitante que, tendo-o aceito sem objeção, vier, após o julgamento desfavorável, apresentar 

falhas e irregularidades que o viciem.

20.9. Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente suscitadas, relativas às orientações 

contidas no presente Edital, poderão ser solicitadas, por escrito, ao Pregoeiro no endereço do CAU-

BR.

Brasília-DF, 26 de março de 2012.

GUSTAVO PAMPLONA SILVA

Pregoeiro/CAU-BR
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – Objeto

1.1 – Este Termo de Referência (TR) objetiva a contratação de empresa especializada para prestação 

de  Serviço  Móvel  Pessoal  -  SMP na  modalidade  de  licitação  de  Registro  de  Preços  mediante  a 

disponibilização de  até 100 (cem) acessos para comunicação de voz e dados,  via  rede móvel 

disponível  nacionalmente  com tecnologia  digital,  a  fim  de  atender  às  demandas  do  Conselho  de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados 

e do Distrito Federal.

1.1.1 - Os aparelhos deverão ser disponibilizados sob a forma de comodato sem custo adicional.

1.1.2 – Expectativa de contratação imediata de até 40 (quarenta) acessos.

2. ORGÃO INTERESSADO

2.1) Órgão Interessado: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR); Localização: Setor 

Comercial  Norte (SCN),  Quadra  1,  Bloco E,  Salas 302/303,  Edifício  Central  Park, Asa  Norte, 

Brasília (DF) - CEP 70711-903.

3. ÁREA INTERESSADA

Presidência do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil.

4. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

Maria Filomena Martins Paulos - Assessora de Planejamento

5. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, 

objeto deste Termo de Referência tem por finalidade facilitar a comunicação entre os membros da 

Diretoria, Conselheiros e Assessores do CAU/BR visando à realização de suas atividades na forma da 

Lei 12.378 de 31 de dezembro de 2010.

6. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO OBJETO

6.1. Serviço Móvel Pessoal

6.2 Os  Serviços  de  Telecomunicações  Móvel  Pessoal  e  Comunicação  de  Dados  Móvel  Pessoal 

deverão ser de característica pós-pago, com tecnologia digital que permita fazer e receber ligações,  

conexão à internet tipo 3G ou superior, em todo território nacional, conforme anexos II e III do presente  

edital.

6.3 A Área de Cobertura, em território nacional, deverá atender no mínimo os seguintes requisitos:
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6.3.1 A empresa deverá ter cobertura em todas as 28 capitais das Unidades da Federação na área 

onde se encontram as sedes dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, conforme especificado na 

tabela I.

6.3.2 A comprovação de atendimento da cobertura solicitada dar-se-á por declaração da licitante que 

atende aos requisitos de cobertura, sendo considerada penalidade o não cumprimento dos requisitos 

de cobertura.

6.4 O serviço de telecomunicações são compostos pelos serviços descritos nas tabelas, cobrados por 

tipo de acesso.

6.5. Serviços Individuais por Acesso Móvel:

6.5.1 Todos os acessos móveis contratados possuirão grupo de serviços conforme a especialidade do 

acesso descrito nas tabelas 2 e 3 – Descrição dos Serviços por telefonia móvel.

6.5.2  Os custos dos serviços individuais  de cada lote por tipo de acesso são considerados como 

Assinatura Básica, a serem detalhados na Tabela de Formação de Preços anexo I, II, III e IV.

6.5.3 Os serviços individuais de cada acesso móvel contratado deverão atender, no mínimo, às 

seguintes funcionalidades especificadas:

6.5.3.1  Plano  básico  de  serviços  –  pacote  de  serviços  básicos  que  possibilite  comunicações 

telefônicas a partir do acesso móvel, facilidade de envio e/ou recebimento de mensagens de texto 

(SMS) ou multimídia (MMS) para qualquer outra operadora do SMP, reencaminhamento de chamadas 

para correio de voz quando não atendido, fora de serviço ou desligado e recebimento de chamadas a 

cobrar, cobradas dentro dos serviços compartilhados;

6.5.3.2  Chamadas intra-grupo – pacote de serviços de comunicações telefônicas entre TODOS os 

acessos móveis, objeto desta licitação, sem limite de minutos, independente das Áreas de Registro,  

Tarifação ou Mobilidade do acesso móvel,  inclusive quando visitante para chamadas originadas ou 

recebidas, em todo território Nacional e/ ou do estado de registro. Unidade de medida: minutos – não 

deverá haver tarifação entre ligações entre acessos intra-grupo;

6.5.3.3  Envio de mensagens SMS e MMS  – o plano deverá permitir o envio e o recebimento de 

mensagens  do  tipo  SMS  e  MMS.  O  recebimento  deverá  ocorrer  sem  custos  adicionais  para  a 

contratada.

6.5.3.4 Acesso à Caixa Postal – pacote de chamadas realizadas a acesso automático de numeração 

própria sem limite de minutos com o intuito de verificar mensagens de voz encaminhadas ao correio de 

voz associado ao número SMP, independente da Área de Registro ou de Tarifação, dentro da mesma 

operadora. Unidade de medida: minuto;

6.5.3.5 Sistema de Gestão de Acessos – serviço de controle individualizado de uso e consumo dos 

serviços de telecomunicações contratados, resumidos e detalhados conforme descrição neste Termo 

de Referência. Unidade de medida:serviço;

6.5.3.6 Conexão de Dados à Internet – pacote de serviço de dados, com conexão à internet, associado 

ao acesso móvel, com taxa de transmissão de dados nominal de 1 Mbps (um megabit por segundo) na 

área de cobertura 3G;
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6.5.3.7 Áudio Conferência – permitir a comunicação e a interação de pessoas que estão localizadas 

em regiões diferentes para todos os acessos, inclusive intra-grupo, através da voz, com o auxílio do 

Serviço Móvel Pessoal, internet,  VoIP Voice over IP-Rede de dados), conexão via cabo e bluetooth.

6.5.3.8  Serviços complementares  – grupo de funcionalidades complementares ao SMP incluindo 

habilitação/ativação  de  acesso  móvel,  identificador  de  número  chamador  no  recebimento  de 

chamadas, transferência temporária de chamadas automatizada (siga-me) e áudio conferência.

6.5.3.9  Os  custos  referentes  ao  uso  do  serviço  complementar  de  transferência  temporária  de 

chamadas automatizada (siga-me) e conferência incluem-se nos serviços compartilhados específicos 

quando o destino do redirecionamento não for outro acesso móvel do grupo contratado.

6.5.3.10 Serviços Compartilhados

6.5.3.10.1 Os serviços compartilhados são uma estimativa média do total de serviços previstos. Os 

mesmos foram estimados referenciando-se a acessos de forma a equilibrar o consumo nas diversas 

unidades. Desta maneira se trata de um valor referencial e não de um limite mensal fixo ou atrelado  

ao acesso. Poderão ter acessos que não utilizem sequer uma fração do que foi contratado, como 

alguns  poderão  utilizar  diversas  vezes  o  estimado.  Desta  maneira  todos  os  acessos  móveis 

contratados  compartilharão  os  serviços  faturados  descritos  abaixo  e  apresentados  na  tabela  de 

detalhamento dos serviços compartilhados do anexo I.

6.5.3.10.2 Valor de Comunicação 1 (VC1) – Mesma operadora – Chamadas originadas do acesso 

móvel contratado para outros acessos SMP dentro da mesma Área de Registro e dentro da rede da  

operadora CONTRATADA. Unidade de medida: minuto

6.5.3.10.3 Valor de Comunicação 1 (VC1) – Outras operadoras – Chamadas originadas do acesso 

móvel contratado para outros acessos SMP dentro da mesma Área de Registro e dentro da rede de  

outra operadora, distinta da CONTRATADA. Unidade de medida: minuto;

6.5.3.10.4 Valor de Comunicação 1 (VC1) – Acesso fixo – Chamadas originadas do acesso móvel 

contratado  para  outros  acessos  STFC dentro  da  mesma Área  de  Registro.  Unidade  de  medida: 

minuto;

6.5.3.10.5 Adicional por Chamada 1 (AD1) – Rede própria – valor adicional por chamada, recebida 

ou originada, quando o acesso móvel estiver fora de sua Área de Mobilidade (visitante), com origem e 

destino dentro da própria rede da CONTRATADA. Unidade de medida: chamada;

6.5.3.10.6  Adicional por Chamada 2 (AD2) – Rede de terceiros  – valor adicional por chamada, 

recebida ou originada, quando o acesso móvel estiver fora de sua Área de Mobilidade (visitante), com 

origem ou destino  dentro  da rede  de terceiros,  distintos da CONTRATADA.  Unidade de  medida: 

chamada;

6.5.3.10.7 Deslocamento 1 (DSL1) mesma operadora – Tarifa de redirecionamento

de chamadas para acesso móvel visitante em outra Área de Registro, com origem na Central da Área 

de Registro do acesso móvel e destino na mesma Área de Tarifação Primária onde o acesso móvel é 

visitante. Unidade de medida: minuto;

6.5.3.10.8  Deslocamento 2 (DSL2) mesma operadora  – Tarifa de redirecionamento de chamadas 

para acesso móvel visitante em outra Área de Registro, com origem na Central da Área de Registro 
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do acesso móvel e destino em outra Área de Tarifação Primária onde o acesso móvel é visitante. 

Unidade de medida: minuto;

6.5.3.10.9  Deslocamento 3 (DSL3) outras operadoras – Tarifa de redirecionamento de chamadas 

para acesso móvel visitante em outra Área de Registro, com origem na Central da Área de Registro 

do acesso móvel e destino na mesma Área de Tarifação Primária onde o acesso móvel é visitante. 

Unidade de medida: minuto;

6.5.3.10.10 Deslocamento 4 (DSL4) outras operadoras – Tarifa de redirecionamento de chamadas 

para acesso móvel visitante em outra Área de Registro, com origem na Central da Área de Registro 

do acesso móvel e destino em outra Área de Tarifação Primária onde o acesso móvel é visitante. 

Unidade de medida: minuto;

6.5.3.10.11 Acesso à Caixa Postal – Rede de terceiros – Chamada realizada a acesso automático 

de numeração própria com o intuito de verificar mensagens de voz reencaminhadas ao correio de voz 

associado ao número SMP, independente da Área de Registro ou de Tarifação, dentro da rede de 

outra operadora. Unidade de medida: minuto;

6.5.3.10.12 Deve-se considerar esta tarifa também para redes de operadoras internacionais quando o 

acesso  móvel  estiver  habilitado  para  utilização  no  exterior,  podendo  utilizar  número  especial  de 

chamada internacional.

6.5.3.10.13 Mensagem Multimídia Nacional (MMS) – Mensagem enviada a outro acesso móvel com 

conteúdo multimídia, como imagens, vídeos, áudio ou filmes;

6.5.3.10.14 Mensagem de Texto Nacional (SMS) – Mensagem enviada a outro acesso móvel com 

conteúdo de texto somente, normalmente identificada a cada 140 caracteres.

6.5.3.10.15  Valor Local Internacional (VLI)  – Chamadas originadas do acesso móvel contratado, 

visitante em rede de operadora associada em outro país, para outro acesso móvel ou fixo naquele  

país. Unidade de medida: minuto;

6.5.3.10.16  Longa  Distância  Internacional  Visitante  (LDIV)  – Chamadas  originadas  do  acesso 

móvel contratado, visitante em rede de operadora associada em outro país, para outro acesso móvel 

ou fixo em país distinto do de registro visitante. Unidade de medida: minuto;

6.6.  O  Sistema  de  Gestão  de  Acessos  a  ser  disponibilizado  deve  possuir  as  seguintes 

características:

6.6.1 Ter interface de gerenciamento web;

6.4.2  Possibilitar  a  determinação  de  limites  mensais  máximos  de  gastos  para  cada  acesso 

(semelhante ao sistema pós-pago controlado);

6.6.3 Possibilitar que os acessos possam fazer chamadas intra-grupo.

6.6.3.1 A  operadora  só  deverá  habilitar  a  assinatura  para  os  acessos  que  forem  devidamente 

informados  pela  gestão  do  contrato  do  CAU/BR e  dos  CAU/UF  em cada  uma  das  unidades  da  

Federação.

6.6.4 O sistema de gestão de acessos poderá permitir limitações por minutos/unidades ou por valores.

6.7 Serviços de Comunicação interurbana tipo VC2 e VC3

6.7.1 - Considerando a Lei nº 9.472, de 1991 e a Resolução nº 477, de 2007, e, conforme artigo 72 e 

78, inciso VI da Lei 8.666, de 1993, fica autorizada, portanto, a subcontratação para chamadas de 
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longa distância (VC2 e VC3), as quais são prestadas pelas operadoras de Longa Distância, que 

fazem parte do STFC.

6.7.1 Valor de Comunicação 2 (VC2) – Mesma operadora – Chamadas originadas do acesso móvel 

contratado para outros acessos SMP dentro da mesma Área de Tarifação Primária e dentro da rede 

da operadora CONTRATADA. Unidade de medida: minuto;

6.7.2 Valor de Comunicação 2 (VC2) – Outras operadoras  – Chamadas originadas do acesso 

móvel contratado para outros acessos SMP dentro da mesma Área de Tarifação Primária e dentro da 

rede de outra operadora, distinta da CONTRATADA. Unidade de medida: minuto;

6.7.3 Valor de Comunicação 3 (VC3) – Mesma operadora – Chamadas originadas do acesso móvel 

contratado  para  outros  acessos  SMP em outra  Área  de  Tarifação  Primária  e  dentro  da  rede  da 

operadora CONTRATADA. Unidade de medida: minuto;

6.7.4 Valor de Comunicação 3 (VC3) – Outras operadoras  – Chamadas originadas do acesso 

móvel contratado para outros acessos SMP em outra Área de Tarifação Primária e dentro da rede de 

outra operadora, distinta da CONTRATADA. Unidade de medida: minuto;

6.7.5 Valor de Comunicação 2 (VC2) – Fixo – Chamadas originadas do acesso móvel contratado 

para outros acessos STFC dentro da mesma Área de Tarifação Primária. Unidade de medida: minuto;

6.7.6 Valor de Comunicação 3 (VC3) – Fixo – Chamadas originadas do acesso móvel contratado 

para outros acessos STFC em outra Área de Tarifação Primária. Unidade de medida: minuto;

6.7.7 A empresa poderá cobrar, quando da utilização de kits específicos, somente o tráfego 

realizado,  não  sendo  permitido  qualquer  outro  tipo  de  cobrança,  tais  como:  habilitação, 

assinatura, identificação de chamadas, caixa postal, dentre outros;

6.7.8.  os  custos  dos  serviços  de  roaming  internacional,  deverão  ser  faturados  em  moeda 

nacional (Real), por meio de códigos de acesso abonadores ou do próprio código de acesso 

que permita o roaming;

6.7.8.1  –  Considerando  que  o  valor  do  roaming  internacional  passa  por  variações  que 

dependem do tipo de contrato que a licitante tem com o seu correspondente no país, logo, impossível  

prever o quantitativo de minutos utilizados ou mesmo o valor final a ser pago, destarte, o CAU/BR 

reserva montante financeiro para tais custos, conforme planilha de formação de preços, Anexo II.

7 Descrição dos serviços e dos aparelhos a serem fornecidos

7.1 A CONTRATADA deverá fornecer, em regime de comodato, até 03 (três) tipos de aparelhos para  

escolha do CAU/BR, conforme as especificações do aparelho do item 7.2.

7.2 Os aparelhos a serem apresentados deverão possuir as seguintes especificações:

7.2.1Tecnologias CDMA, 3G ou GSM que possam trafegar em 3G ou tecnologia superior;

7.2.2 Autonomia mínima de 5 horas em conversação e 240 horas em espera

7.2.3 Quadriband (850/900/1800/1900 MHz ou 850/900/1900/2100 MHz);

7.2.4 Conectividade Bluetooth 2.0 ou superior

7.2.5 Conectividade Wifi 802.11 b/g/n

7.2.6 Sistema GPS integrado com antena interna;

7.2.8 Sensor de movimento

7.2.9 Visor colorido com tamanho mínimo de 3,5 polegadas (diagonal) e resolução mínima de 800x480;

19 de 46



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR

7.2.10 Teclado QWERTY ou touch screen com suporte a Português

7.2.11 Câmera fotográfica digital integrada com resolução mínima de 5 (cinco) megapixels e Flash LED

7.2.12 Suporte a gravação de vídeo com resolução 1280x720 ou superior

7.2.13 Memória interna não volátil  mínima de 512 Mbytes;

7.2.14 Memória disponível para o usuário de pelo menos 8 GB;

7.2.15 Viva-voz integrado;

7.2.16 Suporte a conferência entre ligações;

7.2.18 Suporte a vídeo chamada;

7.2.19 Alerta vibratório;

7.2.20 Toques personalizados;

7.2.21 Identificação de chamadas;

7.2.22 Aviso de mensagens recebidas e chamadas não atendidas;

7.2.23 Registro de chamadas (pelo menos as cinqüenta últimas feitas a partir do aparelho e recebidas 

pelo mesmo);

7.2.24 Envio e recebimento de e-mails – INTERNET, POP3/IMAP; EXCHANGE MAIL;

7.2.25 Envio e recebimento de mensagens MMS e SMS;

7.2.26 Browser para navegação na internet;

7.2.27 Compatibilidade com arquivos tipo planilha eletrônica (.xls),  documento (.doc e pdf).

7.2.28 Player de arquivos MP3/

7.2.29 elo de identificação da homologação emitido pela ANATEL;

7.2.30.  Carregador  bivolt  com  bateria  recarregável,  cabo  USB,  fone  de  ouvido,  manual  /CD  de 

instalação em português.

TABELA I

Descrição dos Acessos

Quantidade de Acessos (linhas) Descriminação de serviços por acesso

Até 100 (cem)

1.Plano Básico

2.Chamadas intra-grupo;

3. Acesso a caixa-postal;

4. Sistema de Gestão de Acessos;

5. Conexão de dados à internet;

6. Conferência

7. Serviços Complementares;

8. Dentre outros, conforme edital

7.3- Quantitativo ESTIMADO de acessos por Unidade Federativa QUE PODERÃO ADERIR a Ata de 

Registro de Preço.

TABELA II
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Especificação de Acessos ESTIMADOS por Unidade Federativa

Acre 5
Alagoas 9
Amapá 5
Amazonas 9
Bahia 11
Ceara 9
Distrito Federal 10
Espírito Santo 9
Goiás 10
Maranhão 7
Mato Grosso 9
Mato Grosso do Sul 9
Minas Gerais 20
Para 9
Paraíba 9
Paraná 15
Pernambuco 9
Piauí 7
Rio de Janeiro 27
Rio Grande do Norte 9
Rio Grande do Sul 21
Rondônia 5
Roraima 10
Santa Catarina 5
São Paulo 44
Sergipe 7
Tocantins 7

7.4. A  contratada  deverá  ainda,  satisfazer  integralmente  os  seguintes  requisitos  básicos,  sem 

quaisquer custos de implantação ou adicionais, em cada um dos itens abaixo:

a)  Apresentar  até  3  (três)  aparelhos  celulares  (ou  seus  manuais)  ao  CAU/BR  para  aferição  da 

compatibilidade  dos  recursos  disponíveis  conforme  solicitado,  no  prazo  de  02  dias  úteis  após  a 

assinatura do contrato;

b) Os aparelhos celulares fornecidos deverão possuir garantia contra defeitos de fabricação, pelo prazo 

mínimo de 12 (doze) meses;

c) substituir qualquer aparelho móvel que apresentar defeito, desde que não constatado uso indevido 

do equipamento.

c.1 – em caso de perda, roubo, furto ou defeitos por uso indevido do aparelho, a Contratada deverá 

disponibilizar um novo aparelho com o mesmo código de acesso, no prazo máximo em 05 (cinco) dias,  

e efetuar a cobrança do mesmo, pelo preço de custo, ao Contratante.

f)Na hipótese de perda do aparelho ou de danos causados pelo uso indevido, comprovado por laudo 

do  fabricante  ou  da  Assistência  Técnica  autorizada  da  rede  credenciada,  a  CONTRATANTE se 

responsabilizará:

f.1-pelo reembolso do valor de mercado do aparelho em comodato ou similar, ou pelo custo de 

reparo na data da ocorrência, mediante crédito em conta indicada pela CONTRATADA;
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f.2-O valor de mercado do aparelho será o menor preço encontrado em pesquisa de preços 

realizada pela  CONTRATANTE  em pelo menos três lojas autorizadas e/ou credenciadas pelo 

fabricante do aparelho, inclusive considerando quaisquer descontos promocionais acessíveis aos 

demais consumidores;

f.2.1- Caso o aparelho a ser substituído seja descontinuado pelo fabricante ou por outro motivo 

não seja mais ofertado no mercado, poderá a CONTRATADA oferecer aparelho, mesmo que de 

outra fabricante, desde que similar em funcionalidades ao substituído.

g) Caso ocorra a renovação do Contrato, a CONTRATADA deverá substituir os aparelhos com mais 

de 12 (doze) meses de uso pela CONTRATANTE, às suas expensas, por modelos atualizados e sem 

redução das características mínimas elencadas, cabendo a escolha à  CONTRATANTE mediante a 

apresentação de 03 (três) aparelhos.

7.5 Serviço de Comunicação de Dados Móvel Pessoal 

7.5.1 Todos os acessos móveis contratados possuirão grupo de serviços individuais.

7.5.2 A Assinatura Básica de dados deve funcionar em todo o território nacional sem nenhum tipo de 

bloqueio ou tarifação adicional pelo acesso estar funcionando fora de sua Área de Registro, Tarifação 

ou Mobilidade, dentro do território nacional;

7.5.3 Os custos dos serviços individuais por tipo de acesso são considerados como Assinatura Básica,  

a serem detalhados na Tabela de Formação de Preços.

7.5.4  Os  serviços  individuais  de  cada  acesso  móvel  contratado  deverão  atender,  ao  mínimo,  as 

seguintes funcionalidades especificadas:

7.5.4.1  Plano básico de serviços  – pacote de serviços básicos que possibilite  comunicações de 

dados a partir do acesso móvel;

7.5.4.2 Conexão de Dados à Internet – pacote de serviço de dados, com conexão à internet, associado 

ao acesso móvel, com taxa de transmissão de dados nominal de 1 Mbps (um megabit por segundo) na 

área de cobertura 3G.

8-DO MODELO DE CONTRATAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 O vencedor do certame será aquele que no ato da licitação ofertar o menor preço para o somatório  

total dos itens do QUADRO 05 do Anexo II, garantindo o completo cumprimento das exigências deste 

Termo de Referência e do Edital.

9- IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1 A CONTRATADA deverá fornecer os aparelhos e habilitar/ativar os serviços de telecomunicações 

mediante solicitação formal da CONTRATANTE no quantitativo descrito na Ordem de Fornecimento.

9.2 As  localidades  de  entrega  e  habilitação  dos  acessos  móveis  contratados  será  Conselho  de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil  -  Setor Comercial  Norte (SCN),  Quadra 1,  Bloco E, Salas 

302/303, Edifício Central Park, Asa Norte, Brasília (DF) - CEP 70711-903.

9.3 Os modelos dos aparelhos deverão ser apresentados ao CONTRATANTE, para aprovação prévia, 

acompanhados  de  todos  os  acessórios  para  seu  pleno  funcionamento,  manual  de  instruções  em 

português e certificado de garantia.
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9.4 Os modelos de aparelhos para aprovação deverão ser entregues, em até 10 dias corridos após a  

conclusão do certame, no endereço Sede do CAU/BR, direcionados à Assessora de Planejamento.

9.5 Todos os aparelhos fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, com todos os acessórios e  

apresentar garantia de no mínimo 12 meses ou substituição do mesmo por um novo em caso de 

defeito.

9.6 Os aparelhos deverão ser substituídos por novos a cada 12 meses, quando da renovação do 

contrato;

9.7 Os equipamentos escolhidos, conforme item 9.4, deverão ser disponibilizados ao CONTRATANTE, 

no prazo máximo de 10 (dez)  dias corridos,  após solicitação do gestor  com as características de 

acordo  com  o  exigido,  nas  quantidades  e  locais  estabelecidos  no  presente  termo  de  referência 

devidamente aprovados pelo CAU-BR, em regime de comodato, não podendo, em nenhuma hipótese, 

cobrar valor pelo uso ou onerar a contratação;

9.8 Disponibilizar cobertura por deslocamento em interconexão com as demais operadoras em todo o 

território nacional.

9.9 Viabilizar o recebimento/realização de ligações na condição de usuário visitante em deslocamentos 

internacionais, conforme a legislação vigente e este contrato;

9.10 Ao  CAU-BR  ficará  facultado  habilitar  ou  desabilitar  assinaturas  dos  serviços  conforme 

necessidade.

9.11 O quantitativo de acessos contratados estará restrito a 25% (vinte e cinco por cento) em seus 

aditivos, conforme limite previsto na Lei nº 8.666/93.

9.12 Os  quantitativos  de  minutos  e/ou  eventos  por  serviço  compartilhado  descrito  na  Tabela  de 

Formação de Preços do Anexo II são estimativos de consumo podendo variar mensal.

9.13 O prazo máximo para o início da prestação dos serviços é de até 20 (vinte) dias, a contar da data 

de assinatura do contrato.

10 CONTROLE DE CHAMADAS E GASTOS

a) O sistema deve permitir o bloqueio e desbloqueio individualizado, por aparelho, de chamadas 102, 

0300, 0500, 0900, 0800 DLC, DDC, DDD e DDI;

b) As faturas mensais devem conter o extrato dos serviços e ligações cobradas, e serão apresentadas  

individualizadas e enviadas às contratantes;

c) As faturas mensais devem conter, no mínimo, as seguintes informações:

-Nome da Contratante;

-Número da linha;

-Todas as ligações cobradas contendo: data, hora, minuto de início; duração; tipo de tarifação; valor;  

valor dos impostos e encargos incidentes;

-Total cobrado da contratante;

d) Deverá ser disponibilizado ao CAU/BR, via Internet ou por meio de CD-ROM, o acesso a todas as 

informações referentes às faturas de seus acessos, bem como o mesmo nível de detalhamento das  

faturas.
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11- CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

a) Os preços apresentados deverão ser líquidos;

b)  As  tarifas  apresentadas  deverão  ser  aplicadas  a  chamadas  originadas  nos  terminais  móveis  

contratados, bem como às chamadas a cobrar recebidas nestes;

c) O CAU/BR, assim como as demais contratantes, não se comprometem a consumir as quantidades 

de minutos previstas neste edital.

12. DA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS E PERCENTUAL DE DESCONTOS

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

12.1 – Os preços das ligações telefônicas corresponderão àqueles constantes do PLANO de cada uma 

das licitantes, levando-se em conta para efeito de cotação ligações originadas nos acessos SMP, de 

acordo com o PLANO DE SERVIÇO que melhor se ajuste ao Perfil de Tráfego das ligações (Ligações 

Locais  Móvel-Fixo,  Ligações  Móvel-Móvel  (mesma  operadora),  Ligações  Móvel-Móvel  (outras 

operadoras),  Roaming,  móvel-Fixo,  Roaming  Móvel-Móvel,  Acesso  à  Caixa  Postal,  internet,  GPS, 

Assinatura  Mensal),  bem  como,  o  fornecimento  inicial  em  regime  de  comodato,  dos  aparelhos 

devidamente habilitados, a quantidade de minutos utilizados pelo CAU/BR.

12.2 – Somente serão aceitos preços de ligações telefônicas cotados em moeda nacional, ou seja, em 

REAL.

12.3  –  A  licitante,  deverá  levar  em  conta  a  média  informada  pelo  CAU/BR,  e  poderá  oferecer 

percentual de desconto, sobre o somatório do resultado obtido pela quantidade de minutos x o preço 

das ligações contido no Plano conforme disposto na Planilha de Formação de Preços.

12.4 – Durante todo o período contratual, o percentual de desconto cotado na proposta da licitante  

vencedora incidirá sobre os preços ofertados no certame.

12.5 – O percentual de desconto proposto levado em consideração para efeito de julgamento será de 

exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo, nesse caso, o direito de, durante o 

julgamento das propostas, solicitar qualquer alteração.

12.6– O CAU/BR poderá solicitar ao licitante vencedor, durante a vigência do contrato, o aumento do  

desconto ofertado sobre o seu Plano, quando este mostra-se desvantajoso para o CAU/BR.

12.6.1 – Não poderão ser cobradas taxas ou preços relativos a solicitação/execução de:

12.6.1.1  Ativação  e  desativação  (liberação  ou  bloqueio)  de  serviços  ou  facilidades,  tais  como 

deslocamento, chamadas de Longa distância e LDI, bloqueio e desbloqueio para chamadas a serviços 

sobretaxados;

12.6.1.2 Reparos e substituições de aparelhos e acessórios durante o período de garantia;

12.6.1.3 Ativação/bloqueio de recepção de chamadas a cobrar.

12.7. As propostas deverão ser elaboradas conforme modelo e serão julgadas pelo critério de menor 

preço global, conforme tabela de formação de preços no anexo II.

ANEXO II: PLANILHA DE PREÇOS/DEFINIÇÕES (VALORES COM IMPOSTOS)
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SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP)

ITEM Descrição Valor Anual R$

1 As s ina tura  Bas ica 1.200

2 85.800

3 62.500

4 25.300

5 5.600

6 4.500

7 3.500

8 1.800

9 550

10 20.500

11 19.500

12 MMS (eventos ) 6.000

13 SMS (eventos ) 14.400

14 Aces so a  Caixa  Pos ta l 24.000

15 3.300

16 5.600

17 Des locamento 1 DSL 2.500

18 Des locamento 2 DSL 4.500

19 1.200

20 1.200

20 1.200

21 1.200

22 Serviço Uso de Canal  de Voz Roaming Internaciona l  (*) R$ 5.000,00

23 Serviço Us o de Canal  de Dados  Roa ming Internacional   (*) R$ 8.000,00

PREÇO TOTAL ANUAL
 (*) Valores pré-definidos para custeio de chamadas e dados fora do Brasil

Quantidade 
Anual

Preço 
Unitário 

R$

Desconto 
(%)

Valor Anual Final 
R$

VALOR 
TARIFA COM 
DESCONTO 

R$

VC1 Móvel -Móvel  
mes ma  operadora  

(minutos)

VC1 Móvel -Fixo 
(minutos)

VC1 Móvel-Móvel  outra 
opera dora  (minutos )

VC1 Móvel -Móvel  - 
Roa ming  mesma  

operadora (minutos)
VC1 Móvel -Fixo 

Roa ming (minutos )
VC1 Móvel -Móvel  - 

Roaming outra  
operadora (minutos)

VC2 Móvel -Móvel  - 
Outra operadora 

(minutos)
VC2 Móvel -Fixo 

(minutos)
VC3 Móvel -Móvel  - 
Outra operadora 

(minutos)
VC3 Móvel -Fixo 

(minutos)

Adiciona l  de Chamada s  
AD1

Adiciona l  de Chamada s  
AD2

Ass inatura  Ta ri fa Zero 
Local  

Pacote de Internet 
I l imitado 

P/Smartphone
Modulo Ligações  DDD 

Intra  Rede
Ass inatura  Gestor On-

Line
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Considerando a Lei nº 9.472, de 1991 e a Resolução nº 477, de 2007, e, conforme artigo 72 e 78, 

inciso VI da Lei 8.666, de 1993, fica autorizada, portanto, a subcontratação para chamadas de longa 

distância (VC2 e VC3), as quais são prestadas pelas operadoras de Longa Distância, que fazem parte 

do STFC.

Obs: o valosr unitário máximo aceito para a ligação por minuto, nos termos do inciso III, art. 9º do 

decreto  3.931/01  são  os  constantes  do  plano  básico  de  serviços  da  proponente,  devidamente 

aprovado pela agência nacional de telecomunicações – ANATEL ou do plano alternativo de serviços,  

o qual deverá ser submetido à aprovação da ANATEL, como condição para assinatura do contrato.

QUADRO 6 - DEFINIÇÕES

Para efeito deste edital,  bem ainda, em se tratando de Telefonia Móvel,  devem ser consideradas 

algumas definições importantes, tais quais:

ANATEL –  Agência Nacional de Telecomunicações, entidade integrante da Administração Pública 

Federal  Indireta,  submetida  a  regime  autárquico  especial  e  vinculada  ao  Ministério  das 

Comunicações, com a função de órgão regulador das telecomunicações e sede no Distrito Federal;

ÁREA DE COBERTURA/CONCESSÃO  – área geográfica em que uma Estação Móvel  pode ser 

atendida pelo equipamento rádio de uma Estação Rádio Base do SMP;

ÁREA DE Prestação – área geográfica, composta por um conjunto de Áreas de Registro, delimitada 

no Termo de Autorização, na qual a Prestadora de SMP está autorizada a explorar o serviço;

ÁREA DE registro – AR: área geográfica contínua, definida pela ANATEL, onde é prestado o SMP, 

tendo  o  mesmo limite  geográfico  de  uma Área  de  Tarifação,  onde  a  Estação  Móvel  do  SMP é 

registrada;

ÁREA DE SERVIÇO DA PRESTADORA – conjunto de áreas de cobertura de uma mesma prestadora 

de SMP;

ASSINATURA BÁSICA – valor fixo mensal devido pelo Usuário por ter ao seu dispor o SMP nas 

condições previstas no Plano de Serviço, o qual, por opção, está vinculado;

CHAMADAS VC MÓVEL/MÓVEL INTRA-GRUPO – chamadas efetuadas dentro de cada grupo, da 

mesma Operadora, do mesmo código de área;

ESTAÇÃO MÓVEL – estação de telecomunicações do SMP que pode operar quando em movimento 

ou estacionada em lugar não especificado;

PERFIL DE TRÁFEGO  – quantitativo médio mensal estimado, em minutos, de ligações telefônicas 

efetuadas, em função do horário e das localidades de destino de maior ocorrência;

PLANILHA  DE  CUSTOS  E  FORMAÇÃO  DE  PREÇOS  –  o  documento  de  caráter  informativo, 

contendo  o  detalhamento  da  composição  de  preços  necessário  à  análise  e  comparação  das 

propostas de prestação dos serviços;

PLANO DE SERVIÇO – documento que descreve as condições de prestação do serviço quanto ao 

seu acesso, manutenção do direito de uso, utilização de serviços eventuais e suplementares a eles 

inerentes, as tarifas ou preços associados, seus valores e as regras e critérios de aplicação;
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PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS  – entendido como Plano de Serviço de oferta obrigatória e não 

discriminatória a todos os Usuários ou interessados no SMP;

PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS – plano opcional ao Plano Básico de Serviço, homologado 

pela ANATEL, sendo a de estrutura de preços definidas pela Prestadora, visando a melhor adequação 

da prestação do serviço para atendimento às necessidades do mercado;

REGIÃO  – divisão geográfica estabelecida no PGO, aprovado pelo Decreto 2.534, de 02.04.1998. 

Região  I:  Rio  de  Janeiro,  Minas  gerais,  Espírito  Santo,  Bahia,  Sergipe,  Alagoas,  Pernambuco, 

Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amapá, Amazonas e Roraima; Região 

II: Distrito Federal, Acre, Rondônia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina e Paraná e Região III:

São Paulo;

ROAMING  – facilidade que permite a uma Estação Móvel visitante acessar ou ser acessada pelo 

Serviço de Telefonia Móvel, em um sistema visitado;

ROAMING INTERNACIONAL – o sistema roaming internacional possibilita a seus clientes receber e 

efetuar ligações no exterior;

SERVIÇO MÓVEL PESSOAL – SMP: entende-se como sendo o serviço de telecomunicações móvel 

terrestre de interesse coletivo que possibilita a comunicação entre Estações Móveis e de Estações 

Móveis para outras estações, caracterizado por possibilitar a comunicação entre estações de uma 

mesma Área de Registro do SMP ou acesso a redes de telecomunicações de interesse coletivo;

SETOR  –  subdivisão  geográfica  das  regiões  definidas  no  PGO  constituída  de  estados  e/ou 

municípios;

USUÁRIO VISITANTE – usuário que recebe ou origina chamada fora de sua Área de Registro;

VALOR DE COMUNICAÇÃO – valor devido pelo Usuário, por unidade de tempo, pela realização de 

comunicação;

VALOR DE COMUNICAÇÃO  1 – VC1 –  valor  devido pelo  Usuário,  por  unidade de tempo,  pela 

realização de chamada destinada a Código de Acesso do STFC associado à área geográfica interna à 

Área de Registro de origem da chamada;

VALOR DE COMUNICAÇÃO 2 – VC2 – chamada de longa distância nacional – LDN entre áreas de 

registro  de origem ou visitada (em  roaming)  distintas,  mas identificadas por  código nacional com 

primeiro dígito idêntico;

VALOR DE COMUNICAÇÃO 3 – VC3 – chamada de longa distância – LDN entre áreas de registro de 

origem ou visitada (em  roamimg)  distintas e identificadas por código nacional com primeiro dígito 

também distinto.

AES  –  (“Advanced  Encryption  Standard”):  especifica  um algoritmo  de  criptografia  com chave 

simétrica de 128, 192 ou 256 bits aprovado pelo “National Institute of Standards and Technology 

(NIST)”.

3DES  –  (“Triple  Data  Encryption  Standard”):  é  um  algoritmo  de  criptografia  que  usa  três 

chaves de 64 bits, ao invés de uma, como no caso do DES, totalizando uma chave de 192 bits.
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ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2012

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃODECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A  Empresa   _______________,  com  inscrição  no  CNPJ  nº  __________________,  sediada  na 

________________ vem declarar sob as penas da Lei, que, até a presente data, não existem fatos 

supervenientes  e  impeditivos  para  sua  participação  no  processo  licitatório  –  Pregão  Presencial  

nºXXXXXX, do CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL- CAU/BR, e que não 

pesa contra si declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer 

esfera de Governo, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Brasília,  ________ de _________________ 2012.

Nome da Empresa:____________________________________________________

Representante Legal:__________________________________________________

Cargo:_________________ 

________________________________________

Identificação do Declarante
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ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2012

DECLARAÇÃODECLARAÇÃO

A  Empresa   _______________,  com  inscrição  no  CNPJ  n.º  __________________,  sediada  na 

________________  vem  declarar  sob  as  penas  da  Lei,  que  não  emprega  em  trabalho  noturno, 

perigoso ou insalubre, menor de 18 (dezoito) anos ou em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis)  

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Brasília,  ________ de _________________ 2012.

Nome da Empresa:____________________________________________________

 

Representante Legal:__________________________________________________

Cargo:_________________ 

________________________________________

Identificação do Declarante
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ANEXO V

DECLARAÇÃO

A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas da lei,  

que  atende  plenamente  todos  os  requisitos  de  habilitação  exigidos  para  participar  do  PREGÃO 

PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2012.

Brasília, ________ de _________________ 2012.

_____________________________________________________

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal
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ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CONSELHO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N.°01/2012

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 01/2012

Pelo  presente  instrumento,  O  CONSELHO  DE  ARQUITETURA  E  URBANISMO  DO  BRASIL, 

doravante designado CAU/BR, Autarquia Federal de fiscalização profissional regida pela Lei n° 12.378, 

de 31 de dezembro de 2010, inscrito no CNPJ sob o n°  14.702.767/0001-77,  com sede no Setor 

Comercial Norte -Qd 01, Bloco E,-Salas 302/303-Edifício Central Park -CEP 70.711.903- Asa Norte- 

Brasília-DF, Distrito Federal, representado neste ato pelo Presidente, HAROLDO PINHEIRO VILLAR 

QUEIROZ, brasileiro, arquiteto, portador da Carteira de Identidade n° 256.674, expedida pela SSP/DF, 

e do CPF n° 116.396.791-20, residente e domiciliado em Brasília, Distrito Federal, nos termos da Lei 

Federal  n° 12.378 de 31 de dezembro de 2010, Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e no que 

couber nos termos da Lei  Federal n°  8.666/93 e demais normas complementares, e consoante as  

cláusulas e condições constantes deste instrumento, resolvem realizar o  REGISTRO DE PREÇOS, 

processo  administrativo  nº  AP/010/2012,  referente  ao  Pregão Presencial  nº  01/2012,  mediante  as 

cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.  O presente objeto visa à contratação de empresa especializada para prestação de Serviço Móvel  

Pessoal  -  SMP  cuja  modalidade  de  licitação  consiste  no  Registro  de  Preços  mediante  a 

disponibilização de 100 (cem) acessos para comunicação de voz e dados, via rede móvel disponível  

nacionalmente com tecnologia digital, a fim de atender às demandas do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil (CAU/BR). Os aparelhos deverão ser disponibilizados sob a forma de comodato 

sem custo adicional.

1.1-  As especificações dos aparelhos a serem disponibilizados constam do Termo de referência – 

Anexo I deste edital.

1.2 – As especificações dos serviços a serem contratados constam do Anexo I deste edital.

1.3 – As quantidades de acessos que podem serem utilizados constam do Termo de Referência- 

Anexo II deste edital.
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1.4 - CASO O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO REGIONAL PROMOVA A ADESÃO, A 

COMUNICAÇÃO ENTRE OS SEUS CELULARES E OS DO CAU/BR DEVERÁ SER REALIZADA SEM 

CUSTOS ADICIONAIS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS

2.1 –  Os preços a serem praticados pela CONTRATADA na prestação dos Serviços,  são aqueles 

ofertados  na  proposta  vencedora  da  sessão  pública  de  Pregão  de  Registro  de  Preços  01/2012, 

conforme  Planilha  de  Formação  de  Preços  constantes  da  proposta  da  CONTRATADA  transcrita 

abaixo:

PLANILHA DE PREÇOS/DEFINIÇÕES

(valores com impostos)

Cópia da Planilha apresentada e classificada na sessão de pregão

PARÁGRAFO  PRIMEIRO -  Nos preços fixados,  estão incluídas todas as despesas necessárias à 

plena execução dos serviços e todos os encargos, incidentes sobre o serviço.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS:

3.1 -  Os valores dos preços,  cujos serviços  correspondentes estejam compreendidos no contrato, 

poderão ser reajustados em decorrência de autorização da ANATEL, mediante aplicação dos índices 

ou percentuais divulgados por esta.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO:  o  preço  mensal  será  mantido  fixo  durante  o  período  da  contratação, 

ressalvada a previsão contida no art.  65,  II,  “d”,  da Lei  8.666/93,  relativamente à manutenção do  

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: a possibilidade de repactuação ou de reajuste do contrato deverá observar,  

contudo, o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data de apresentação da proposta ou, no  

caso de ocorrência reincidente, da data da última repactuação, salvo expressa disposição legal em 

sentido diferente.

PARÁGRAFO  TERCEIRO:  caberá  à  CONTRATADA efetuar  os  cálculos  referentes  à  repactuação 

desejada e, por meio de ofício à CONTRATANTE, acompanhado de nova planilha de preços, solicitar a 

adequação de preço reputada necessária. 

PARÁGRAFO  QUARTO:  Na  hipótese  de  majoração  de  tarifas  decorrente  de  reajuste,  a 

CONTRATANTE se  obrigará  ao  pagamento  dos  novos  valores  a  partir  da  data  de  sua  vigência,  

respeitado o interregno de 1 (um) ano,  independente da celebração de termo aditivo  ou de novo 

contrato.
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PARÁGRAFO  QUINTO:  Ocorrendo  o  reajuste  autorizado  de  tarifas,  deverá  a  CONTRATADA 

encaminhar à CONTRATANTE o novo Plano de Serviços (Básico ou Alternativo) em que se baseou 

sua proposta, para que a CONTRATANTE proceda a correta fiscalização do contrato, levando em 

conta o(s) desconto(s) ofertado(s).

PARÁGRAFO  SEXTO:  Caso  seja  determinada  a  redução  das  tarifas  pela  ANATEL,  ficará  a 

CONTRATADA, de igual modo, obrigada a repassá-la à CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1 – O serviço objeto desta licitação deverá ser prestado pelo fornecedor vencedor de acordo com o 

edital, a proposta vencedora, as cláusulas da presente Ata e da minuta de contrato anexa ao edital.

4.2 –  O CAU/BR não estão obrigados a contratar  o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a 

utilização  de  outros  meios,  respeitada  a  legislação  relativa  ás  licitações,  sendo  assegurado  ao 

beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA

5.1 – O prazo de validade deste Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura,  

podendo ser prorrogável em até 60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

6.1 – Compete ao CAU:

6.1.1 –administrar a presente Ata, devendo para tal, nomear um gestor para acompanhamento das  

prestações realizadas.

6.1.2 – cuidar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações 

assumidas.

6.1.3 – acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços.

6.2 Compete aos órgãos e entidades:

6.2.1  – requisitar,  via  fax  ou  ofício,  o  eventual  fornecimento  do  objeto  da  licitação  cujos  preços 

encontram-se registrados nesta Ata; 

6.2.2  – emitir  nota  de  empenho a  crédito  do  fornecedor  no  valor  total  correspondente  ao  objeto  

solicitado

6.3 – Compete ao Fornecedor:

6.3.0 – Executar o objeto do presente contrato e cumprir a oferta nos termos do Anexo I e II do  

Termo de Referência independente de transcrição no presente contrato.
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6.3.1 – fornecer durante 12 (doze) meses, a partir da assinatura, o objeto na forma e condições fixadas 

nesta Ata, mediante requisição do órgão ou entidade contratante, devidamente assinada pelo agente 

responsável, em conformidade com o Edital e demais informações constantes do Pregão de Registro 

de Preços 01/2012;

6.3.2 – retirar e assinar a nota de empenho no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento 

da Nota de Empenho;

6.3.3 – fornecer o objeto dessa licitação na forma e condições ajustadas nesta Ata,  no edital,  na  

proposta vencedora da licitação e na minuta de contrato anexa ao edital;

6.3.4 – providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelos 

órgãos e entidades contratantes ou referentes à forma do objeto dessa licitação e ao cumprimento das 

demais obrigações assumidas nesta Ata;

6.3.5 – apresentar, durante todo o prazo de vigência desta Ata, à medida que forem vencendo os  

prazos  de  validade  da  documentação  apresentada,  novo(s)  documento(s)  que  comprove(m)  as 

condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como os que comprovem a 

sua compatibilidade com as obrigações assumidas;

6.3.6 – em havendo necessidade, assente no que preceitua o art. 65, § 1°, da Lei federal 8.666, de 21 

de  junho  de  1993,  aceitar  os  acréscimos  ou  supressões  nos  quantitativos  que  se  fizerem 

indispensáveis, sempre nas mesmas condições registradas;

6.3.7  - ressarcir  os  eventuais  prejuízos  causados  ao  CAU/BR  ou  à  terceiros,  provocados  por 

ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata.

CLÁUSULA SÉTIMA - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1 - O preço registrado poderá ser cancelado:

7.1.1 - Pela Administração quando:

a) O FORNECEDOR não cumprir as exigências do instrumento convocatório;

b)  O FORNECEDOR não  formalizar  contrato  decorrente  do  Registro  de  Preços  ou  não  retirar  o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido;

c) Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do Registro de 

Preços;

d) Os preços registrados apresentarem-se superiores aos do mercado;

e)  O FORNECEDOR der  causa  à  rescisão  administrativa  de  contrato  decorrente  do  Registro  de 

Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho 

de 1993, e por razão de interesse público, devidamente justificado pela Administração;

7.1.2.  -  Pela  empresa  prestadora  do  serviço  de telefonia  móvel,  mediante  solicitação  por  escrito, 

comprovando estar  impossibilitada de cumprir  as exigências  do instrumento convocatório  que deu 

origem ao Registro de Preços, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades 

previstas no instrumento convocatório, nesta Ata, bem como perdas e danos.

34 de 46



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR

7.2  – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas,  assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

CLÁUSULA OITAVA - PENALIDADES E DAS MULTAS

8.1. O descumprimento total ou parcialmente deste termo de contrato, ensejará aplicação das sanções 

previstas no art. 87 da Lei Federal N.8.666, de 1993, obedecidos os critérios abaixo:

8.1.1 -advertência – para comunicação formal, ao fornecedor, sobre o descumprimento de contratos e 

outras obrigações assumidas e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 

8.1.2 - multa – observados os seguintes limites máximos: 

a)  0,3%  (três  décimos  por  cento)  pro  rata  die,  até  o  trigésimo  dia  de  atraso,  sobre  o  valor  do 

fornecimento não realizado; 

b) 05% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do  

adjudicatário em efetuar o reforço de garantia, se for o caso;

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias,  

com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente;

8.1.3  -  suspensão  temporária de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

8.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não 

superior a 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, 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.

8.2 - O valor das multas aplicadas, nos temos do item 11.1, deverá ser recolhido à CONTRATANTE no 

prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas 

Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente se julgar conveniente.

8.3 - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos 

de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato. 

8.4 - A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de 

direitos;

8.5 - As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo 

com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis a contar da intimação do ato, exceto para os casos de aplicação da declaração de inidoneidade, 

quando o prazo para apresentação de defesa será de 10 (dez) dias.

8.6 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 

maior ou caso fortuito, 

8.7 -  Iniciado  o  processo  de  multa,  caso  o  fornecedor  não  tenha  nenhum  crédito  para 

pagamento em seu favor para o devido desconto, não será efetivado nenhum pagamento até 

que a Contratada comprove a quitação da penalidade aplicada.
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8.8 -  A  CONTRATANTE  é  competente  para  aplicar,  nos  termos  da  Lei  Federal  8.666/93,  as 

penalidades de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

8.9 –  As multas estipuladas no item 11.1 desta cláusula serão aplicadas nas demais hipóteses de  

inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.

8.10  –  A critério  da Administração poderão ser  suspensas as  penalidades,  no todo  ou em parte, 

quando  o  atraso  na  entrega  do  material  for  devidamente  justificado  pela  firma  e  aceito  pela 

CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações 

assumidas.

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 - A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após publicada o respectivo extrato 

no Diário Oficial da União.

9.2 – Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições do Pregão de 

Registro de Preços 01/2012 do Processo Administrativo AP/010/2012.

9.3 – O Foro competente para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente instrumento contratual é o 

da Seção Judiciária do Distrito Federal.

E, por estarem às partes justas e compromissadas, assinam a presente ATA em duas vias, de igual  

teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília, ….. de …................ de 2012.

CONTRATANTE

HAROLDO PINHEIRO VILLAR QUEIROZ

Presidente do CAU/BR

CONTRATADA
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ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAU/BR N° XXX/2012

DAS PARTES:

CONSELHO  DE  ARQUITETURA  E  URBANISMO  DO  BRASIL,  doravante  designado  CAU/BR, 

autarquia federal de fiscalização profissional regida pela Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010,  

inscrito no CNPJ sob o n° 14.702.767/0001-77, com sede no Setor Comercial Norte -Qd 01, Bloco E,-

Salas 302/303-Edifício Central Park -CEP 70.711.903- Asa Norte- Brasília-Distrito Federal, CEP 70317-

900, representado neste ato pelo Presidente,  HAROLDO PINHEIRO VILLAR QUEIROZ,  brasileiro, 

arquiteto,  portador  da  Carteira  de  Identidade  n°  256.674,  expedida  pela  SSP/DF,  e  do  CPF  n° 

116.396.791-20,  residente  e  domiciliado  em  Brasília,  Distrito  Federal,  doravante  designado 

CONTRATANTE

E  XXXXXXXXX.......................,  C.N.P.J  .......................,  Inscrição  Estadual  Nº  .......................,  com 

escritório regional à ...................., Bairro ................., com telefax .................., neste ato representado  

pelo  Sr.  .........................,  possuidor  da  RG:  Nº  .................,  CPF  .....................,  na  qualidade 

de ................., doravante denominada CONTRATADA

RESOLVEM,  tendo  em  vista  o  resultado  do  Pregão  Presencial nº  001/2012,  processo  n°  AP 

010/2012, celebrar o presente Contrato de  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL,  o que 

fazem mediante as cláusulas e condições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente contrato é firmado com amparo no resultado da licitação PREGÃO PRESENCIAL 

promovido  pelo  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  do  Brasil  -  CAU/BR,  por  meio  do  Pregão 

Presencial  nº  001/2012  –  Processo  CAU/BR  n°  AP/010/2012,  em  atendimento  a  Presidência  do 

CAU/BR, ficando todos os atos fazendo parte integrante do presente contrato independentemente de 

transcrição.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.  Contratação de solução corporativa de conectividade sem fio,  área de registro  na cidade de 

Brasília, Distrito Federal, para acesso à Internet, correio eletrônico, mensagens de texto, por meio de 

aparelhos móveis fornecidos em regime de comodato, que assegurem comunicação cifrada fim-a-fim 

entre o aparelho e serviços de telefonia fixa – na modalidade SMP –, para comunicação de voz e 

dados,  com as características  de serviços  pós-pagos,  via  rede móvel,  com tecnologia  digital.  Os 

serviços  deverão  oferecer  as  facilidades  de  roaming nacional  e  internacional,  para  atender  ao 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR), em Brasília (DF), podendo 
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haver  a  adesão  dos  Conselhos  de  Arquitetura  e  Urbanismo  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal 

(CAU/UF), conforme especificações anexas.

1.1.1 - O Roaming internacional será habilitado mediante contato prévio com a Contratada.

1.2-  As  especificações  dos  aparelhos  a  serem disponibilizados  constam do  Termo de  Referência 

Anexo I deste edital.

1.3- As especificações dos preços dos serviços a serem contratados constam do Anexo II do Termo de 

Referência deste edital.

PARÁGRAFO PRIMEIRO-  Os serviços serão prestados diretamente pela CONTRATADA, vedada à 

transferência ou sub-contratação, total ou parcial,  exceto se previstas neste contrato, notadamente, 

ligações VC2 e VC3.

PARÁGRAFO SEGUNDO -O presente contrato poderá sofrer acréscimos ou reduções de até 25% 

(vinte e cinco por cento). Desde que acordado entre as partes, as supressões poderão exceder o  

percentual estabelecido neste parágrafo.

PARÁGRAFO  TERCEIRO –  Fica entendido que,  efetuados os acréscimos previstos  no  parágrafo 

anterior,  o  novo  valor  mensal  pactuado  não  poderá  ultrapassar  em  25%  o  valor  mensal  inicial 

atualizado do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – Entende-se como VALOR MENSAL ATUALIZADO, o valor mensal inicial do 

contrato  acrescido  de  eventual  re-equilíbrio  e  das  re-pactuações  porventura  concedidas, 

desconsiderando os acréscimos ou supressões previstos nesta Cláusula.

CLÁUSULA SEGUNDA -  PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

2.1. –  O fornecimento deverá ser realizado em atendimento ao disposto no edital de acordo com o 

Termo de Referência,  na proposta vencedora da licitação, na Ata de Registro de Preços e nessa  

minuta de contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS

3.1  –  Os preços  a  serem  praticados  pela  CONTRATADA  na  prestação  dos  Serviços,  objeto  do 

presente contrato,  são aqueles ofertados na proposta vencedora da sessão pública de Pregão de 

Registro de Preços n. 001/2012, conforme Planilhas de Formação de Preços, transcrita abaixo:

PLANILHA DE PREÇOS/DEFINIÇÕES

(valores com impostos)

ACRESCENTAR AQUI PLANILHA PREENCHIDA PELO LICITANTE
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SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP)

ITEM Descrição Valor Anual R$

1 Ass inatura Basica 1.200

2 85.800

3 62.500

4 25.300

5 5.600

6 4.500

7 3.500

8 1.800

9 550

10 20.500

11 19.500

12 MMS (eventos) 6.000

13 SMS (eventos) 14.400

14 Acess o a Ca ixa  Posta l 24.000

15 3.300

16 5.600

17 Deslocamento 1 DSL 2.500

18 Deslocamento 2 DSL 4.500

19 1.200

20 1.200

20 1.200

21 1.200

22 Servi ço Uso de Canal  de Voz Roaming Internacional  (*) R$ 5.000,00

23 Serviço Uso de Canal  de Dados  Roaming Internacional   (*) R$ 8.000,00

PREÇO TOTAL ANUAL
 (*) Valores pré-definidos para custeio de chamadas e dados fora do Brasil

Quantidade 
Anual

Preço 
Unitário 

R$

Desconto 
(%)

Valor Anual Final 
R$

VALOR 
TARIFA COM 
DESCONTO 

R$

VC1 Móvel -Móvel  
mesma operadora 

(minutos)

VC1 Móvel -Fixo 
(minutos)

VC1 Móvel-Móvel  outra 
operadora  (minutos)

VC1 Móvel -Móvel  - 
Roaming  mesma 

operadora  (minutos)
VC1 Móvel -Fixo 

Roa ming (minutos)
VC1 Móvel -Móvel  - 

Roaming outra 
operadora  (minutos)

VC2 Móvel -Móvel  - 
Outra  operadora 

(minutos)
VC2 Móvel -Fixo 

(minutos)
VC3 Móvel -Móvel  - 
Outra  operadora 

(minutos)
VC3 Móvel -Fixo 

(minutos)

Adicional  de Chamadas  
AD1

Adicional  de Chamadas  
AD2

Ass inatura Tari fa  Zero 
Loca l  

Pacote de Internet 
I l imi tado 

P/Smartphone
Modulo Ligações  DDD 

Intra Rede
Ass inatura Gestor On-

Line
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PARÁGRAFO  PRIMEIRO -  Nos preços fixados,  estão incluídas todas as despesas necessárias à 

plena execução dos serviços e todos os encargos, incidentes sobre o serviço.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS:

4.1 - Os valores dos preços telefônicos, cujos serviços correspondentes estejam compreendidos no 

contrato, poderão ser reajustados em decorrência de autorização da ANATEL, mediante aplicação dos 

índices ou percentuais divulgados por esta.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO:  o  preço  mensal  será  mantido  fixo  durante  o  período  da  contratação, 

ressalvada a previsão contida no art.  65,  II,  “d”,  da Lei  8.666/93,  relativamente à manutenção do  

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: a possibilidade de repactuação ou de reajuste do contrato deverá observar,  

contudo, o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data de apresentação da proposta ou, no  

caso de ocorrência reincidente, da data da última repactuação, salvo expressa disposição legal em 

sentido diferente.

PARÁGRAFO  TERCEIRO:  caberá  à  CONTRATADA efetuar  os  cálculos  referentes  à  repactuação 

desejada e, por meio de ofício à CONTRATANTE, acompanhado de nova planilha de preços, solicitar a 

adequação de preço reputada necessária. 

PARÁGRAFO  QUARTO:  Na  hipótese  de  majoração  de  preços  decorrente  de  reajuste,  a 

CONTRATANTE se  obrigará  ao  pagamento  dos  novos  valores  a  partir  da  data  de  sua  vigência,  

respeitado o interregno de 01 (um) ano, independente da celebração de termo aditivo ou de novo 

contrato.

PARÁGRAFO  QUINTO:  Ocorrendo  o  reajuste  autorizado  de  preços,  deverá  a  CONTRATADA 

encaminhar à CONTRATANTE o novo Plano de Serviços (Básico ou Alternativo) em que se baseou 

sua proposta, para que a CONTRATANTE proceda a correta fiscalização do contrato, levando em 

conta o(s) desconto(s) ofertado(s).

PARÁGRAFO  SEXTO:  Caso  seja  determinada  a  redução  dos  preços  pela  ANATEL,  ficará  a 

CONTRATADA, de igual modo, obrigada a repassá-la à CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - VALOR DO CONTRATO 

5.1 - O valor total deste Contrato é de R$ ................... (...........................); incluídas as despesas com 

impostos e demais encargos incidentes sobre o objeto deste contrato. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os preços são irreajustáveis, não incidindo sobre eles quaisquer reajustes no 

período de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta comercial.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1 - O pagamento mensal da despesa será realizado pela CONTRATANTE por meio de quitação 

bancária (por meio eletrônico) ou crédito em conta corrente bancária declarada pela CONTRATADA, 

que  deverá  apresentar,  mensalmente,  Nota-Fiscal  Fatura  de  Serviços  de  Telecomunicações  para 
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liquidação e pagamento da despesa, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, antes do dia de 

vencimento  mensal  pactuado,  nos  termos do  art.  38  do  Regulamento  do Serviço  Móvel  Pessoal,  

aprovado pela Resolução ANATEL n° 316/2002.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A contratante poderá efetuar contestação dos débitos constantes da Nota 

Fiscal-Fatura de Serviços  de Telecomunicações,  nos termos do art.  60 a 63,  do Regulamento de 

Serviço Móvel Pessoal, aprovado pela Resolução ANATEL n°  316/2002.

PARÁGRAFO  SEGUNDO:  Contestado  o  débito  objeto  da  Nota  Fiscal-Fatura  de  Serviços  de 

Telecomunicações, será emitida nova nota fiscal do débito remanescente, se houver, para pagamento 

na data nesta aprazada.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Constatado ser devido o débito contestado, será o valor incluído na nota 

fiscal-fatura do próximo mês, acrescido de multa e juros pertinentes, conforme previsto na Portaria n° 

1960, de 06/12/96, do Ministério das Comunicações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

7.1 - O presente contrato terá o prazo de vigência pelo período de doze meses, contados a partir da 

assinatura deste termo, podendo ser prorrogado nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 -  A  despesa  com a  execução  deste  contrato  correrá,  à  conta  da  Dotação  Orçamentária  n  º 

6.2.2.1.1.01.04.04.036  -  Serviços  de  Telecomunicações  -  valor  estimado  para  2012  é  de  R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil reais) neste exercício financeiro, e nos exercícios subsequentes à conta 

da dotação correspondente.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 – Compete à CONTRATANTE:

a)Efetuar  o  pagamento  à  empresa  contratada,  de  acordo  com  as  condições  de  preço  e  prazo 

estabelecidas no contrato;

b)assegurar-se da boa prestação e do bom desempenho dos serviços, através de c)Acompanhamento 

feito por servidor devidamente nomeado para a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo  

e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à empresa contratada 

as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma;

d)proporcionar à empresa contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar 

normalmente os serviços contratados, prestando as informações e os esclarecimentos que venham a 

ser solicitados pela contratada;

e)permitir o livre acesso dos empregados da contratada às instalações da contratante, sempre que se 

fizer necessário, exclusivamente para prestação dos serviços;
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f)exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou preposto que não mereça 

confiança no trato dos serviços,  que produza complicações para a fiscalização, que adote postura 

inconveniente ou incompatível com o exercício da função que foram atribuídas;

g)assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado 

pelas  demais  prestadoras  de  serviços,  objeto  da  contratação,  de  forma  a  garantir  que  aqueles 

continuam a ser os mais vantajosos para a Administração;

h)controlar as ligações realizadas e documentar as ocorrências havidas;

i)solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação dos preços vigentes na data da emissão das 

contas telefônicas;

j)emitir  pareceres  sobre  os  atos  relativos  à  execução  do  contrato,  em  especial,  quanto  ao 

acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de condições estabelecidas 

nas especificações e à aplicação de sanções;

k)rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Executar o objeto do presente contrato e cumprir a oferta nos termos do Anexo I e II do Termo 

de Referência independente de transcrição no presente contrato.

10.1 – Compete à CONTRATADA:

a) A contratada ficará obrigada a manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

processo, nos termos do Inciso XIII do art. 55 da Lei Federal 8.666/93.

b) Iniciar a prestação dos serviços em até 10 (dez) dias, após a assinatura deste contrato;

c)Fornecer os aparelhos móveis na forma das especificações do edital e Termo de Referência;

c.1) É autorizada a subcontratação para aquisição de aparelhos;

d)Certificado de homologação da ANATEL, que deverá ser apresentado logo após a adjudicação e 

antes da assinatura do contrato;

e) Em caso de perda, roubo, furto ou defeitos por uso indevido do aparelho, a Contratada deverá  

disponibilizar um novo aparelho com o mesmo número de acesso, no prazo máximo em 05 (cinco) 

dias, e efetuar a cobrança do mesmo, pelo preço de custo, a CONTRATANTE.

f)Na hipótese de perda do aparelho ou de danos causados pelo uso indevido, comprovado por laudo 

do  fabricante  ou  da  Assistência  Técnica  autorizada  da  rede  credenciada,  a  CONTRATANTE se 

responsabilizará:

f.1-pelo reembolso do valor de mercado do aparelho em comodato ou similar, ou pelo custo de 

reparo na data da ocorrência, mediante crédito em conta indicada pela CONTRATADA;

f.2-O valor de mercado do aparelho será o menor preço encontrado em pesquisa de preços 

realizada pela  CONTRATANTE  em pelo menos três lojas autorizadas e/ou credenciadas pelo 

fabricante do aparelho, inclusive considerando quaisquer descontos promocionais acessíveis aos 

demais consumidores;
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f.2.1- Caso o aparelho a ser substituído seja descontinuado pelo fabricante ou por outro motivo 

não seja mais ofertado no mercado, poderá a CONTRATADA oferecer aparelho, mesmo que de 

outra fabricante, desde que similar em funcionalidades ao substituído.

g)  A  partir  da  comunicação  pela  CONTRATANTE de  roubo,  furto  ou  perda  do  aparelho,  a 

CONTRATADA se responsabilizará pelo imediato bloqueio da linha, não cabendo à CONTRATANTE o 

pagamento de quaisquer serviços contratados que porventura venham a ser utilizado indevidamente;

h) Caso ocorra a renovação do Contrato, a CONTRATADA deverá substituir os aparelhos com mais de 

12 (doze) meses de uso pela  CONTRATANTE, às suas expensas, por modelos atualizados e sem 

redução das características mínimas elencadas.

i)Os  aparelhos  que  apresentarem  defeitos  não  decorrentes  do  mau  uso  serão  encaminhados  à 

CONTRATADA para SUBSTITUIÇÃO;

j)Os aparelhos em SUBSTITUIÇÃO devem ser consertados em até 07 (sete) dias úteis a contar do seu 

recolhimento,  período  no  qual  a  contratada  deve  disponibilizar  e  habilitar,  imediatamente,  com o 

mesmo número, outro aparelho, como substituto, de forma a não gerar interrupção do serviço;

j.1 - Se comprovado, por ambas as partes, que o defeito não foi ocasionado por mau uso, o reparo ou 

substituição do aparelho não pode representar nenhum ônus para a CONTRATANTE. 

l) Não haverá limite de substituição de aparelhos com defeitos não decorrentes do mau uso que não 

forem consertados dentro do prazo;

m) Em qualquer caso de substituição de aparelhos que não se enquadre no especificado nos itens  

anteriores, o custo será arcado pela CONTRATANTE;

n) Disponibilizar  consultor  e  fornecer  número  telefônico  para  receber  solicitações,  dúvidas  e 

reclamações sobre o funcionamento do serviço contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro) 

horas e 7 (sete) dias por semana, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE;

o) Fornecer  todos  os  acessórios  necessários  ao  pleno  funcionamento  dos  aparelhos  móveis, 

incluindo carregador de bateria, manual de operação em português, bateria original do fabricante.

p) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE 

em até 48 (quarenta e oito) horas, por meio de um consultor designado para acompanhamento do  

contrato;

q) Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratadas,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem 

necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, nos termos 

do § 1º, do art. 65, da Lei Federal n º 8.666/93;

r) Reconhecer  o(s)  colaborador  (es)  que  for  (em)  indicado(s)  pelos  CONTRATANTES  e  pela 

contratada  para  atender  (em)  solicitações  relativas  a  esta  contratação,  tais  como  habilitação, 

desabilitação, manutenção, dúvidas e esclarecimentos;

s) Levar,  imediatamente,  ao  conhecimento  da  CONTRATANTE,  qualquer  fato  extraordinário  ou 

anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis;

t) Garantir  sigilo  e  inviolabilidade  das  conversações  realizadas  por  meio  do  serviço  desta 

contratação, salvo nas hipóteses previstas em lei;
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u) Prestar o serviço, objeto desta contratação, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por  

semana, durante todo o período de vigência do contrato, salvaguardados os casos de interrupções 

programadas e devidamente autorizados pela Anatel;

v) Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa do objeto contratado, não podendo, sob 

qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento 

do serviço;

w) Garantir a realização de chamadas para o Serviço Móvel Pessoal – SMP local e longa distância.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO.

11.1 – Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado e fiscalizado pelo servidor 

________ (indicar o gestor do contrato), devendo este:

a) promover a avaliação e fiscalização deste instrumento;

b) atestar as notas fiscais, nos termos contratados, para efeito de pagamento;

c)  emitir  pareceres  em  todos  os  atos  do  CONTRATANTE  relativos  à  execução  deste  Contrato, 

solicitando ao ______ as providências que ultrapassarem a sua competência, possibilitando a adoção 

das medidas convenientes;

d) documentar as ocorrências havidas em registro próprio,  firmado juntamente com o preposto da 

CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS PENALIDADES

O descumprimento total  ou parcialmente deste termo de contrato,  ensejará aplicação das sanções 

previstas no art. 87 da Lei Federal N.8.666, de 1993, obedecidos os critérios abaixo:

12.1.1 -advertência – para comunicação formal, ao fornecedor, sobre o descumprimento de contratos 

e outras obrigações assumidas e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 

12.1.2 - multa – observados os seguintes limites máximos: 

a)  0,3%  (três  décimos  por  cento)  pro  rata  die,  até  o  trigésimo  dia  de  atraso,  sobre  o  valor  do 

fornecimento não realizado; 

b) 05% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do  

adjudicatário em efetuar o reforço de garantia, se for o caso;

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias,  

com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente;

12.1.3  -  suspensão temporária de  participação  em licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

12.1.4 -  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo 

não superior a 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,  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.
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12.2 - O valor das multas aplicadas, nos temos do item 11.1, deverá ser recolhido à CONTRATANTE 

no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das 

Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente se julgar conveniente.

12.3 - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos 

de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato. 

12.4 - A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de 

direitos;

12.5 - As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo 

com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis a contar da intimação do ato, exceto para os casos de aplicação da declaração de inidoneidade, 

quando o prazo para apresentação de defesa será de 10 (dez) dias.

12.6 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força  

maior ou caso fortuito, 

12.7 -  Iniciado  o  processo  de  multa,  caso  o  fornecedor  não  tenha  nenhum  crédito  para 

pagamento em seu favor para o devido desconto, não será efetivado nenhum pagamento até 

que a Contratada comprove a quitação da penalidade aplicada.

12.8 -  A  CONTRATANTE  é  competente  para  aplicar,  nos  termos  da  Lei  Federal  8.666/93,  as 

penalidades de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

12.9 –  As multas estipuladas no item 11.1 desta cláusula serão aplicadas nas demais hipóteses de 

inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.

12.10 –  A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, 

quando  o  atraso  na  entrega  do  material  for  devidamente  justificado  pela  firma  e  aceito  pela 

CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações 

assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA- TERCEIRA – RESCISÃO

13.1 -  Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos previstos 

nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei federal n.º 8.666/93, e amigavelmente nos termos do art. 79, 

inciso II, combinado com o art. 78 da mesma Lei.

13.2 - Na hipótese da rescisão prevista no art. 77 da Lei federal 8.666/93, ser procedida por culpa da 

CONTRATADA, fica  a CONTRATANTE autorizada a aplicar  as penalidades previstas na Cláusula 

Décima Segunda deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA- QUARTA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES

14.1 - A prestação dos serviços ora contratados obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como 

às  disposições  da Lei  n.º  8.666/93,  à  legislação  complementar,  às  cláusulas  deste  Contrato,  aos 

documentos adiante enumerados, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e 

complementar deste Contrato, no que não o contrariam:

a) Edital do Pregão nº 01/2012 e seu Termo de Referência e anexos.

b) Proposta da CONTRATADA, com os documentos que a integram.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1 - Será publicado no Diário Oficial da União, o extrato deste contrato, nos termos da Lei Federal nº 

8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - SEXTA – FORO

16.1 - Fica eleito o Foro da Justiça Federal- Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimir quaisquer 

questões oriundas da execução deste Contrato.

E por estarem de acordo, Contratante e Contratada assinam o presente instrumento, juntamente com 

as testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito.

Brasília, …..... de …................... de 2011.

_______________________

Pela Contratante

_______________________

Pela Contratada

Testemunhas:

_______________________

Nome

CPF

_______________________

Nome

CPF
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