PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0000199-44.2018.4.01.8013
A SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA, por i nte rm édio do Pregoeiro designado pela Portaria
n. 02 – SECAD, de 11/01/2016, torna pública a abert ura de procedimento licitatório na
modalida de Pregão do tipo menor preço global, a se r real izado por m eio da tecnologia
da i nformação, obe decidos os prece itos da le gislação abaixo, subor di nando-se às
condições e exi gências estabele cidas ne ste Edita l:







GERAIS:
Decreto nº 3.555 de 08 de agosto de 2000 – Regul amenta o Pregã o;
Lei nº 10.520, de 17 de jul ho de 2002 – Inst itui o Pregão;
Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005 – Reg ulam enta o Pre gão ele trônico;
Lei Complementar 123, de 14 de de zembro de 2006 – Institui o Est atuto das ME e
EPP;
Decreto, 8.538/2015 – Regulamenta o trata mento favorecido às ME e EPP;
ESPECÍF ICA S:
 Normas da ANATEL apl icáveis ao serviço de t elefonia móvel.
1. DO OBJETO

A prese nte l icitação tem por objeto a contratação de empresa es pecializ ada na
prest ação do serviço de telef onia móvel, com for neciment o em regime de c omodat o
dos apar elhos smartphones, inc luíndo serviç os de internet, conform e especificações
constantes no A nexo I deste Edital .
Em caso de discor dância existente entre as especificaçõ es deste objeto descritas no
Compras net e as es pecificações técnicas constantes deste Edital, pr evalecerão as
últimas.
Integram o presente Edita l, independe nte mente de qua lquer tr anscr ição, os seg uint es
anexos:
ANEXO I - Termo de Referê ncia
ANEXO II - Minuta de Instrumento de Co ntr ato
ANEXO III – Planilha de Preço Médio
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2. DA AB ERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
Data: 08/ 06/2018
Horári o: 10 horas (horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar deste Pregão Eletrôni co os interessados que atenderem a toda s
as exi gências, inclusive quanto à document ação, constantes deste Edita l e seus anexos,
e que estiverem devidam ente crede ncia dos no site: www.comprasnet.gov.br ;
3.2 - O cre denciamento dar-se-á pela atri buiçã o de chave de identifi cação e de senha,
pessoal e intransferív el, pa ra acesso ao sistema eletrônico;
3.3 - O crede nci amento junto ao compr asnet implica a responsabilidade lega l da
licitante ou de seu re presentante le gal e a presunção de sua ca paci dade técnica para
reali zação das tr ansações inerentes ao Pregão Eletrônico;
3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de i nteira e exclusiva
responsabi li dade da l icita nte, incl uindo qualquer tr ansação efetuada di retamente ou
por seu representante , não cabe ndo a Seç ão Judiciár ia de Roraima responsabilidade por
eventuais da nos decorrentes do uso i ndevido da senha, ainda que por terceiros;
3.5 - Não ser á permit ida a part icipação de empr esas:
a) Empresas c ujo estatut o ou contrato socia l não incl ua o objeto deste Pregão;
b) reunida s em consórcio ou que sejam controladoras, colig ada s ou subsidiári as
entre si;
c) em recuperação judicial, que se encontre em processo de concordata ou com
falência decretada , sob concurso de credores, em dissolução ou em liqui dação ou
consórcio de empre sa s;
d) suspe nsas temporariamente de part ici par em licitações e contratar no âm bito
desta Secciona l;
e) declaradas inidô neas para licitar ou par a co ntratar com a Admi nistração Pública.
f) que estejam sob pe na de inte rdi ção de di reitos previstos na Lei nº 9.605, de
12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);
g) Que se enquadrem nas vedações previst as no art igo 9º da Le i nº 8.666/1993 e
nos arts. 1º, 2º e 4º da Resoluç ão nº 156/2012 – CNJ, alte rada pe la Resolução nº
186, de 18/02/2014;
h) cujo sócio majoritário esteja proibi do de contratar com o Poder Público ou
receber benef ícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
por ato de improbi dade, nos termos da Lei n. 8.429/92;
i) que constam no Cadastro de Empresas Inidôneas ou Suspe nsas – CEIS, banco de
informações mantido pela Controladoria-Ge ral da União – CGU, que tem como
objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram
sanções das quais de corra como efeito restrição ao direito de participar em
licitações ou de cele brar cont ratos com a Administração P ública . Esse Cadastro
abrange rá, t am bém, os conde na dos pelo Poder Judiciá rio por ato de
improbida de administrativa, cujos dados sã o fornecidos pe lo Conselho Nacional
de J ustiça a parti r do Cadastro Nacio nal de Conde nações Cíveis por Ato de
Improbi da de Administ rativa - CNCIA, bem como a lista de i nidô neos declarados
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pelo Tri bunal de Contas da União - TCU, nos termos do art. 46 da Lei n.
8.443/92;
3.6 - A comunicação e ntre o Pregoeiro e as l icitantes ocorrerá exclusivamente mediante
troca de mensagens, e m campo próprio do sistema eletrônico.
3.7 - Cabe à li cita nte aco mpanhar as o perações no sistem a eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando respo nsável pe lo ônus decorrente da perda de ne gócios
dia nte da inobse rvância de qual quer m ensagem emitida pe l o sistema ou de sua
desconexão.
a) Caso a empresa licit ante não cumpra os pra zos fixados no chat para dirimi r
dúvi das ou apresenta r esclarecim entos, a proposta será descla ssi fi cada .
3.8 - Inc luem-se na vedação estabeleci da no subitem anter ior, as hipóteses previstas no
art. 9º da Lei 8.666/93.
3.9 - É vedado, a inda, a parti cipação nesta licitação de entidades qua lifica das com o
Orga nização da Socie dade Civil de Intere sse Públ ico (Oscip), at uando nessa condiçã o
(Acórdão TCU n. 746/2014-Plenário).
4. DA VISTORIA
4.1 - A licita nte poder á vistoriar o local onde serão executados os serviços até o último
dia úti l a nterior à da ta fixada para a a bertura da sessão públ ic a, com o objetivo de
intei rar-se das co ndições e gr au de di ficuldade ex iste ntes, media nte prévio
agendamento de hor ário junto à Seção de Comunicação Administrativa, pelo telefone
(95) 2121-4211.
4.1.1 - Tendo em vista a faculda de da rea li zaç ão da vistoria, as l icitantes não
poderão ale gar o de sconhecimento das condições e grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximirem das obrigações a ssum ida s ou
em favor de eventuais pretensões de acrésci mos de preços em decorrência da
execução do objeto deste Pregão
5. ELABORAÇÃO E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA
5.1 - As Propostas de Preços deverão:
a) Atende r ao disposto no Termo de Referênci a, ANEXO I deste e dit al ;
b) Conter o valor GLOBAL MENSAL DO OBJETO, bem como conter as especificações
detal hadas de forma clar a, m ediante cadastramento no sistema “Pregão
Eletrônico”, até o dia e hora previstos neste edita l;
c) Conter o preço oferta do consigna do em moeda nacional, expressa em algarismos
e por extenso, com duas casas decima is a pós a vírgul a;
d) Ser redigi das em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou
entrelinhas, faze ndo constar nome e o número do registro no Ca dastro Nacional
de Pessoas Jurídicas;
e) Informar o pr azo de validade da pr opost a, que não poder á ser inferi or a 60
(sessent a) di as corridos, contado do dia da aceitação da proposta, no sistema;
f) Consignar o preço unitár io e total, fica ndo estabelecido que na hipótese de
divergê ncia e ntre um e outro, a pregoeira adota rá o unitá rio para fins de
apuração do re al valor da proposta;
g) Inclui r no preço ofert ado todos os custos decorrentes da ope ração de venda , ta is
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como: transporte, mão-de-obra , tri butos, encargos sociai s, trabalhistas ,
previde nciários, fiscai s e comerciais, embalage ns, prêm ios de seguro, fretes,
taxas e outras despesas incide ntes ou nece ssári as à efetivação do fornecimento
na form a prevista nest e Edita l.
5.2 - Ao cadast rar-se a pr oposta no com pr asnet, indic ar a de scrição detalha da do objeto
sob pena de descl assi ficação da pro posta;
5.3 - A apresent ação da proposta impl icará, por parte da propone nte, plena aceitação
das condições estabel ecidas neste e dital e seus anexos;
5.4 - Os licitantes deverã o cadastrar proposta com a descriç ão do objeto ofertado até a
data e hora marca das para abertura da sessão por meio do sistem a “Pregão Eletrônico”,
quando ser á encer ra da autom aticamente a fase de rece bimento de propostas;
5.5 - A proposta inicia l equivale ao primeiro lance na licitação e, se la nça da
indevi damente, poder á ser desclassif ica da, com isso o fornecedor não poderá ma is
parti cipar do certame;
5.6 - Os preços propostos não poder ão ser reajustados para maior;
5.7 - Ser ão desclassificadas as pro postas que não atendam às exig ências do prese nte
edital , sejam omissas ou aprese ntem irregul aridades ou defeitos capa zes de dificultar o
jul gamento;
5.8 - Até a abert ura da sessão, os licit antes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente e ncam inha da.
6. ENVIO DE ANEX OS/F OLDERS
6.1 - Na fase de aceita ção das propostas, o licitante poderá ser convocado para
encaminhar documentos (folderes, manuais, certificados, declarações, etc) que
possibil item a avali aç ão técnica do objeto e/ou serviços por ele ofertado;
6.2 - A convocação de anexos será feita no decorrer da sessão, via sistema, os quai s
deverão ser e nvia dos imediatamente ou, no caso de inoperâ ncia do sistema, no prazo
estipulado pelo prego eiro.
6.3 - Poderá o Pregoeiro, mediante pesquisa por meio da inte rnet, ver ificar a
compatibi li dade do material ofe rtado pe la licitante com o exigi do no Termo de
Referência deste edit a l;
6.4 - A licitante que não enviar seus anexos, quando co nvocada, terá sua proposta
descla ssificada para o item em questão.
6.5 - Caso entenda necessário exami nar m ais det idamente a conform ida de das
propostas com os requisitos estabe leci dos neste Edital, bem como o preenchimento das
exigênc ias habilitatór ias, o Pregoeiro poderá suspender a sessão, comunicando no
sistema a data e horár io da rea bertura.
6.6 - O Pregoeiro ou autorida de superior da Seção Judiciária de Roraima poderá pedi r
esclarecimentos e pr omover diligências destina das a eluci dar ou a com plementar a
instrução do processo , em qual que r fase da licit ação e sempre que julga rem necessário,
fixando às li citantes prazos para atendime nto, sendo vedada a incl usão posterior de
informação que deveria constar or ig ina riame nte da proposta .
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7. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
7.1 - A partir do horário previsto no edita l, a sessão pública na inter net será abe rta por
comando do Pre goeiro com a ut ilização de sua chave de acesso e senha, no sítio
www.comprasnet .gov.br;
7.2 - Todos os horários estabelecidos no edita l, no aviso e durante a sessão pública
observarão, pa ra todos os efeitos, o horário de Bra síl ia, i ncl usive pa ra co ntagem de
tempo e registro no si stema eletrônico e na documentação re lativa ao certame;
7.3 - O licitante deverá acompanhar a s opera ções no sistema eletrônico dura nte o
processo lici tatório, r esponsabilizando-se pelo ônus decorrente da per da de ne gócio
dia nte da inobservâ ncia de quaisque r mensage ns emitidas pelo sistem a ou de sua
desconexão.
8. CLASSIFICAÇÃO DA S PROPOSTA S
8.1 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará,
motivadamente, aquelas que não estej am em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste E dital;
8.2 - A desclassificação de proposta será sem pre fundament ada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por to dos os partici pa ntes;
8.3 - O sistema orde nará, automaticamente, as propostas cla ssificadas pelo Pre goeiro,
sendo que somente estas participarão da fase de lance.
9. FORMULAÇÃO DOS LA NCES
9.1 - Classific ada s as pro postas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando
então os licitante s poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistem a
eletrônico;
9.2 – Os lances dev erão s er form ulados pel o VALOR GLOBAL MENSA L DO OBJET O;
9.3 - Os l icit antes serão imediatamente infor mados do rece biment o dos la nces e do
valor consi gna do no r egistro;
9.4 - Os li cita ntes po derão oferecer lances sucessivos;
9.5 - O licitante som ente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistem a;
9.6 - Não serão aceitos dois ou mais l ances iguais, prevale cendo aque le que for
recebido e registrado primeiro;
9.7 - Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance reg ist rado, vedada a ide ntif icação do l icitante;
9.8 - A eta pa de lances da sessão públ ica se rá encerra da por decisão do Pregoeiro;
9.9 - O sistem a eletrônico encaminha rá av iso de fechamento imine nte dos lances, a pós
o que tra nscorrer á período de tempo alea toriamente determ ina do, findo o qua l será
automaticamente e ncerrada a rece pção de l ances;
9.10 – Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando- se a proponente
desiste nte às pe nalidades previstas em Lei e neste Edital, sal vo por m otivo justo,
decorrente de fato supervenie nte e acei to pelo Pregoeiro.
9.11 – Os licita ntes deverã o, durante a Sessão Públ ica do Pregão E let rônico, atentar
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para as i nformações e recomendações efetuadas pelo Pregoei ro, não cabendo alegações
posteriores de desco nhecimento.
9.12 – Após o fechamento da etapa de la nces, serão efetuadas as fases de aceitação,
habilitação e posterior julgamento das pro postas pe lo critério do menor preço global.
Para tanto, é imprescindível que todas as empresas perma neçam logadas no sistema
eletrônico.
10. DESCONEX ÃO DO PRE GOEIRO
10.1 - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lance s, se o
sistema eletrônico pe rmanecer acessível a os licitantes, os lances continuar ão sendo
recebidos, sem pre juí zo dos atos real iza dos;
10.2 - Qua ndo a desconexão do Pregoeiro persi st ir por tempo super ior a dez mi nutos,
a sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e rei nicia da somente após
comunicação aos parti cipa ntes, no ende reço eletrônico util izado para divulgação .
11. NEGOCIAÇÃO
11.1 – o pregoeiro poderá encaminhar , contr aproposta diretamente à licitante que
tenha a prese nta do la nce mais vant ajoso, observado o critério de jul gamento e o valo
estim ado pa ra a co ntratação.
a) A negociação será realizada por meio do sistem a, via chat, podendo ser
acompanhada pela s demais licitante s;
12. JULGAMENTO DA S PROPOSTA S
12.1 - O critério de j ul gamento adotado será o de menor pr eço MENSAL global,
conform e defi ni do neste Edita l e seus anexo s;
12.2 – Encer rada a et apa de lance s, o Pre goeiro examinará a proposta classifi cada em
primeiro lugar qua nto à compatibi li dade do preço em relação ao estimado para a
contratação, a qual deverá ser anexada após convocação do Pregoeir o, em cam po
própr io disponibi li zado pelo Comprasnet, e m prazo estipulado na solicita ção;
12.3 – Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atende r às exigê ncias
habilitatórias, o Prego eiro examina rá a proposta subseqüente e, a ssim sucessivam ente,
na ordem de classifica ção, até a a puração de uma proposta que at enda ao e dital;
12.4 - Havendo a part ici pação de lic itante que, na condição de m icroempresa ou
empresa de pe que no porte, tenha optado pelo tratamento diferenciado, será
assegurado a esta pre ferência na contratação em caso de empate;
12.4.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas a presentada s
pelas mi croempresas e empresas de pe queno porte sejam até 5% superiores à
proposta m ai s bem classificada.
12.4.2 - Para efeito do dispo sto nos subitens acim a, ocorrendo o empate, proce derse-á da seguinte form a:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
disporá de cinco minutos, após o encerramento dos lances, para se o quiser,
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aprese ntar proposta de preço inferior à quela considerada ve ncedora do
certame, sob pe na de precl usão;
b) Não ocorrendo a co ntratação da microempresa ou empresa de peque no
porte, na forma do item anterior, serão convocadas as remane scentes que
porventur a se enquadrem no limite estabelecido na ordem cla ssifi catória,
para o exerc ício do m esmo direito;
c) No caso de e quivalência dos va lores a presentados pela s microe mpresas e
empresas de pequeno porte que se enco ntre m nos i ntervalos estabeleci dos, o
sistema fará um sortei o eletrônico, defini ndo e convocando automaticamente
a vencedora para o encaminhamento da ofer ta fi nal do desempate.
12.4.3 - Na hipótese da nã o adjudicação nos termos anteriormente previstos, o
objeto licitado se rá adj udicado em fa vor da proposta or iginalmente
vencedora do certame.
12.5 - Não ser ão considera das qua isquer va ntage ns não previstas neste Edital;
12.6 - Levar-se -á em consideração o valor ofertado pelas licita ntes, devendo ser
declarada vencedor a aque la que, habil itada, seja t ambém a autora do menor preço
jul gado ace itável pelo Pregoeiro;
12.7 - Serão descla ssi ficada s as propostas:
a) Com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis ou valores totais ou
unit ários simbólicos, i rrisórios o u iguais a zero;
b) As propostas cuj as especif icações não atendam as solicita das do Termo de
referencia;
c) Elabora das em desaco rdo com os termos deste Edital e seus Anexos, observando
o disposto no art. 26 § 3°, do Decreto 5.450/2005;
d) Não enviadas nos prazos estipulados.
12.8 - O Pre goeiro ou o Setor requisitante po derá solic itar a apre sentação de amostras
dos objetos ofertados:
a) Em havendo sol icitação, as amostras deverão ser a present ada s em no máximo
cinco dia s úteis após requisitadas via chat, devidamente ide nti ficadas com o
número da licitação, nome da licitante e o número do item, sob pena de
descla ssificação da pr oposta;
b) As amostras a prese nt adas se rão analisada s com o objetivo de aferir a qua li dade e
compatibi li dade com as especificações contidas nos Anexos deste Edita l, bem
como as consignadas na proposta a prese nta da.
c) As amostras ou protót ipos aprovados perma necerão em poder da Seção Judiciári a
de Roraima para confrontação qua ndo da entrega dos materia is oferta dos. Os
reprovados deverão ser retirados em a té 10 dias úteis, a pós a divulg ação do
result ado da licitação;
12.9 - Em nenhuma hi pótese as amostras ou protótipos apre senta dos serão tidos como
início de entrega dos materiais ofe rtados.
13. DA HABILITAÇÃO
13.1 – Como CONDIÇÃO PRÉVIA a análise da documentaç ão de habilitação do licitante
com a proposta cl assificada em pr imeiro lugar, o Pregoei ro verifica rá o eventual
descumprim ento das condições de participação, especia lm ente quanto à existência de
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sanção que
consult a aos
a)
b)

im peça a partici pação no certame ou a futur a contratação media nte a
segui ntes cadast ros:
SICAF;
Cadastro Nacio nal de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controla doria-Gera l da União (www.porta ldatransparenci a.gov.br /ceis);
c) Cadastro Naciona l de Conde nações Cíve is por Atos de Im probi dade
Administrativa,
ma ntido
pe lo
Conselho
Nacio nal
de
Justiça
(www.cnj .jus.br/impro bidade_a dm /consult ar _requer ido.php);
d) Lista de Inidôneos, mantida pe lo Tribunal de Contas da União – TCU;
13.1.1- A consulta aos cadastros será rea li zada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, de ntre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbi dade
adm inistrativa, a proibição de contratar co m o Poder Público, inclusive por intermédi o
de pessoa jurídica da qua l seja sócio majoritário.
13.1.2- Constatada a existênci a de sanção, o Pregoeiro reputará o licita nte
ina bil ita do, por f alta de condição de participação.
13.2 – Para habi litação FISCAL E TRABALHISTA neste pregão eletrônic o, será realizada
consulta ao Sistema de C adastro Unificado de Fornec edores – SICAF, para verificaç ão
da validade dos documentos abaixo:
a) prova de re gular ida de junto ao INSS;
b) prova de regula ridade do Fundo de G aranti a por T empo de Serviç o - FGT S,
junto à Caixa Econômi ca Fede ral;
c) prova de regulari dade para com a Fazenda Federal (Procuradoria -Geral da
Fazenda Naciona l e Secretar ia da Re ceita Fede ral), media nte Certidão
Conjunta re lativa a Tribut os Federais e à Dívida Ativa da Uni ão (Portaria
Conjunta 03, de 22/11/2005 da PGFN e SRF);
d) prova de regular ida de quanto aos Débito s Traba lhi stas – CND T (Lei nº
12.440, de 07 de julho de 2011);
13.3 – Para fi ns de comprovação da QUALIFI CAÇÃO TÉCNICA o licitante deverá
aprese ntar comprovação de apti dão para desempe nho de ativida de pertinente e
compatível com o objeto desta l icitação, m ediante Cópia do Contrato de Co ncessão o u
do Termo de Autor iza ção para a prestação dos serviços objetos da presente licitação,
outorgada pe lo pode r concede nte nos term os da legislação e m vigor ou Extr ato do
Contrato de concessão e/ou do Termo de Autori zação, outorgados pel a Anate l,
devidamente publicados no Diário Of icial da União;
13.4 - Constit ui também, condição de ha bi litaçã o, o encaminhamento pela detentora
da melhor oferta de declar ação, m ediant e marcação em campo próprio do si stema
eletrônico, sob as penas da lei, de que não possui em s eu quadro de pess oal
empreg ado com menos de 18 (dez oito) anos de idad e, salvo na condição de apr endi z
nos t ermos do i nciso XX XIII do art. 7º da C F e Lei 9.854/99.
13.5 - Havendo alguma restrição na comprovaçã o da regul ari da de fiscal da empresa;
será assegur ado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, pror rogáveis por i gua l perío do a critério
da Pregoeira a cont ar do momento em que se declarar o vencedor do certame para a
regularização da documentação, pa gamento ou parcel amento do débito e emissão de
eventuais certi dões negativas o u positivas com efeito de certidão negat iva.
13.5.1 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem
anterior , im plic ará decadência do di reito à contratação, sem prejuí zo das sa nçõe s
prevista s em lei.
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13.6 – A documentação de habilitação deverá ser anexa da após convocação do
Pregoeiro, em cam po próprio disponibi liza do pelo Comprasnet, e m prazo estipula do na
solicitaç ão;
13.6.1 - Em caso de ocorrer alguma falha no siste ma, o Pregoeiro fixar á o prazo
para que a licit ante encaminhe, via fax ou e-mail, a documentação exigida para fins de
habilitação, cuja vali dação defi nit iva fica condiciona da ao envio no sistema pa ra
conhecimento público .
13.7 – O Pregoeiro poderá dispe nsar o envio de fax e/ou de originais,
justifica damente, se houverem elementos di gitais suficientes à aceitação e habi litação.
14. DAS SANÇÕE S
14.1 - A li cita nte será sancionada com o impedimento de licitar e c ontratar com a
União e se rá de screde ncia da no Sic af e no cadast ro de for necedores do TCU, pelo prazo
de até cinco anos, sem prejuízo de m ulta de até 30% (trinta por cento) do valor
estim ado pa ra a co ntratação e demais cominações le gais, nos se g uinte s casos:
a) Cometer fraude fiscal;
b) Aprese ntar document o falso;
c) Fizer declaração fal sa;
d) Comportar-se de modo inidô neo;
e) Não assi na r o contrato no pra zo estabelecido;
f) Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
g) Não mantiver a pro posta.
14.2 - Para os fins da S ubcondição contida na alínea “ d”, reputa r-se -ã o inidôneos atos
como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.6 66/93.
15. DOS RECUR SOS E DA S IMPUGNAÇÕES
15.1 – Declarada a ve ncedora, qualquer licita nte poderá, dura nte a Sessão Pública, de
forma imedi ata e motivada, em campo pr óprio do sistema, manifestar inte nção de
recorrer, quando l he será concedi do o prazo de três di as para apresentar as r azões do
recurso, ficando as de mais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, aprese ntar
contra- razões em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo da
recorrente .
15.2 – A falta de m anifest ação im ediata e motivada da licita nte qua nto à intenção de
recorrer, nos termos do subitem a nterior, import ará na decadênci a de sse direito,
ficando o Pregoeiro autorizado a a djudicar o objeto a licitante de clara da vence dora.
15.3 – Os recur sos contra a decisão do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.
15.4 – Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisã o do contrato,
bem como contra a aplicação das pe nas de advertência, suspensão temporária ou de
multa, poderão ser interpostos no pra zo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
data em que se verificar a intimação dos int eressados.
15.5 – Qualquer pessoa que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo
por m eio de expediente escrito diri gi do ao Pregoeiro, excl usivamente na forma
eletrônica , observada a antecedê ncia m ínima de dois dias útei s, contados da data fixada
para abertura da se ssão públic a.
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15.6 – Decairá do di reito de impugnar os te rmos deste Edital a l icit ante que não o
fizer no pra zo e forma previsto no subitem anterior, não revestindo natureza de recurso
as alegações apresentadas por empresa que tendo aceitado sem objeção o instrumento
convocatório, venha, após jul gamento de sfavorável, ale gar fal has ou irregula ridade s
que o vici ariam .
15.7 – A impugnação feita tempestivamente será deci dida pelo Prego eiro em até 24
horas.
15.8 – Os pedi dos de esc larecimento poderão ser envi ados em até três dias úteis
anteriore s à data fixada para a abert ura do Certame, exclusivamente por meio
eletrônico (cpl.rr@trf1.jus.br), os quais serão respondidos em at é 24 horas.
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1 – A despesa decorre nte da contratação do objeto da pre sente licitação correrá à
conta de recur sos específicos consignados no orçamento da Seção Judiciária de Roraima
ou a ela provisionados, os quais serão di scri minados na respectiva Nota de Empe nho.
17. DO PAGAMENTO
17.1 – O pagamento será efetuado m ediante a present ação de nota fisca l, em duas
vias, devendo constar no docum ento o no me do banco, agê ncia , número da co nta
corrente e número do empenho e será entregue ao executor do contrato nomeado,
que fará o atesto e a v erificação da regulari dade fi scal do fornece dor.
17.2 – Em caso de irregulari da de na em issão dos docum entos fiscais, o pr azo de
pagamento será contado a parti r de sua r eapresentação, desde que devidamente
regularizados.
17.3 – Após a aceitaç ão dos serviços/material pela SJRR , o pa gamento será efetuado
de acordo com o prazo previsto no § 3º, art. 5º ou alínea “a”, inc. XIV do art. 40 da
lei 8.666/93, após o protocolo do documento de cobra nça (not a fi scal/fatura) no
setor competente, por meio de depósito em conta-cor rente através de ordem
bancári a.
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 – Indepe nde ntemente de decla ração expressa , a simples apresentação de
proposta implic a na plena aceitação das condições esti pula das neste Edital e seus
Anexos.
18.2 – A Seção Judiciá ria de Roraima poderá adi ar ou revogar a prese nte licit ação, por
interesse público, decorrente de fato superve niente devi damente comprovado,
perti nente e suficient e para justific ar ta l c onduta, devendo anul á-la por ile ga lidade de
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamenta do, fi cando nesse último caso, desobri ga do de i ndenizar, re ssalva do o
disposto no § 2º do artigo 29 do Decreto nº 5.450/2005.
18.3 – Após homologação pela a utoridade compe tente, a s decisões do Pregoeiro serão
conside radas definitiv as.
18.4 ATENÇÃO: Fica instituída a assinatura eletrônica de documentos, conforme Resolução PRESI SECGE
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16, de 03/09/2014. Para tanto, as empresas vencedoras, após a homologação do Certame, deverão
obrigatoriamente, se cadastrar no acesso externo do Sistema Eletrônico de informações (SEI) no
endereço
https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_exte
rno=0, sob pena de aplicação das penalidades previstas no item 14 deste Edital.
18.5 - – As normas disciplinadoras da lici tação ser ão sempre i nterpretadas em favor da
ampliação da disput a entre os i nteressado s, desde que não comprometam o interesse
da Administraç ão, a f inali dade e a se gur anç a da cont ratação.
18.6 – Alterações das condições deste Edi tal, bem como informações adicionai s, serão
divulgadas na “hom epage” da Seção Judiciár ia de Roraim a (www.jfr r.j us.br e
www.comprasnet .gov.br), ficando as lic itantes obrigadas a acessá-las para ciência.
18.7 – Atentar-s e para a r ecomendação do Acórdão 1793/2011 TCU-Plen ário, acerca
da necessidade de autuação de proc esso de penalidade cont ra as empres as que
praticar em atos ilegais tipificad os no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
Boa Vista -RR, 20 de m aio de 2016.

Bruno Salazar de Souz a

Edna Martins C ortes L evel

Leotavia H elena F. de
Queiroz

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2018
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA PARA SERVIÇO MÓVEL
1. OBJETO - Prestação de SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, na modalidade LOCAL, com tecnologia digital
GSM, podendo ser ofertadas tecnologias digitais não inferiores a 4G com fornecimento, em regime de
comodato, dos aparelhos smartphones. Deverá incluir internet e serviço de assinatura e acesso ilimitado ao
aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp.
1.1 Fornecimento de 10 (dez) Sim Cards, 4G (CHIPS) para uso em Telefonia Móvel Pessoal (SMP), com plano
de internet (pacote de dados) de acesso ilimitado, com franquia mínima de 3GB para tráfego de dados e
com velocidade nominal de 1GB;
1.2 Fornecimento de 10 (dez) aparelhos smartphones compatíveis com o subitem 1.1, em regime de
comodato, e com as especificações mínimas fornecidas no item 5 deste termo;
1.3. As linhas serão destinadas a Seção Judiciária de Roraima - SJRR para uso na capital, sendo que e a
cobertura mínima exigida será para a cidade de Boa Vista no estado de Roraima.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. A contratação visa à implantação de procedimento de intimação das partes, advogados e dos peritos
via WhatsApp no âmbito do Juizado Especial Federal e do Núcleo de Conciliação da Seção Judiciária de
Roraima, conforme a Resolução Presi nº 50 de 23/11/2017, o que justifica a contratação de pacote de
dados e acesso ao aplicativo de mensagens.
3. CONDIÇÕES GERAIS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1. Prestar os serviços objeto deste Contrato de forma ininterrupta, salvaguardados os casos de
interrupções programadas e devidamente autorizados pela ANATEL.
3.2. Poderá ainda, a critério da Justiça Federal de Primeiro Grau de Roraima, ser exigida da contratada a
manutenção dos números de telefones já existentes, (portabilidade), com a atual operadora, sem custo
adicional para a SJRR.
3.3. Serviços mínimos gratuitos: habilitação, chamada em espera, conferência, identificador de chamada,
desvio de chamadas, alteração entre áreas (do estado de Roraima) para os chips, conforme especificações
dos aparelhos a serem fornecidos pela contratada;
3.4. Os aparelhos deverão ser entregues habilitados na SECAM - Seção de Comunicação e Arquivos
Administrativos da SJRR na cidade de Boa Vista/ Roraima – Edifício Sede da Seção Judiciária de Roraima,
localizado na Avenida Getúlio Vargas, 3999 bairro Canarinho, CEP 69306545, no prazo máximo de 20 (vinte)
dias corridos, contados da assinatura do contrato;
3.5. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período;
3.6. A cada 12 (doze) meses, a empresa Contratada deverá providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze)
dias úteis, contados da assinatura do Termo Aditivo do Contrato, a troca de todos os aparelhos por outros e
na falta de estoque do modelo inicialmente ofertado a operadora deverá fornecer outro modelo igual ou
superior às especificações do edital, sem custos para a SJRR;
3.7. Os modelos oferecidos pela Contratada deverão ser previamente aprovados pela Administração da
SJRR, para comprovação dos requisitos mínimos dos aparelhos smartphone listados nos itens 3.3 e 5 deste
termo de referência;
3.8 A Contratada deverá fornecer os aparelhos smartphone novos e sem uso, em caráter de comodato;
3.9. Em caso de extravio, furto ou roubo de quaisquer dos aparelhos, a Contratada deverá providenciar, a
pedido do executor do contrato, o bloqueio da linha e envio de outro chip resgate para continuidade do
serviço;
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3.10. Em caso de defeito do aparelho dentro do prazo de garantia (um ano), não detectado no exame inicial
do aparelho e que configure vício oculto, caberá à contratada o recolhimento do aparelho, para envio à
assistência técnica do fabricante para as devidas providências de reparo e execução de relatório de defeito
e/ou a sua substituição por outro equivalente quando se verificar a impossibilidade de conserto;
3.11. Excetuam-se do item nº 3.10, os casos de mau uso, que ocasionem quebra e mau funcionamento,
durante toda a vigência do contrato, ficando a cargo da contratante sua substituição;
3.12. A Contratada deverá prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;
3.13. A Contratada deverá zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, e atender de imediato às
solicitações da Contratante, corrigindo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis os defeitos comuns e nos
casos urgentes, com tratamento em até 72 (setenta duas) horas;
3.14. A contratada deverá manter os valores cotados no certame durante toda a vigência contratual, sendo
objeto de eventual reajuste no momento da prorrogação contratual, conforme itens 3.5 e 7 deste termo de
referência;
3.15. A Contratada deverá enviar por EMAIL ou outro arquivo eletrônico, as especificações técnicas dos
aparelhos, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a assinatura do contrato, indicando os modelos de
aparelhos celulares e “smartphone” cotados na licitação, visando à análise e aprovação pela Administração
da SJRR;
3.16. A Contratada procederá à migração, (portabilidade), dos números de telefone celulares da atual
contratada sem custo para a contratante, caso não seja a atual prestadora do serviço;
3.17. A CONTRATADA deve realizar os procedimentos de portabilidade em até 20 (vinte) dias corridos e
avisando com no mínimo 24 horas de antecedência a confirmação e realização do processo;
3.18. A Contratada não poderá cobrar a habilitação das linhas;
3.19. A Contratada deverá fornecer, sempre que solicitado, a comprovação dos preços vigentes, em relação
ao Plano de Serviços contratado;
3.20. A Contratada deverá assumir a responsabilidade por “clonagem” ou subscrição que porventura
venham a ser identificadas nas linhas habilitadas, sem nenhum prejuízo para a Contratante;
3.21. Os serviços de dados via smartphone devem contemplar, no mínimo, acesso e navegador WEB e
envio/recebimento/sincronização de e-mail (push-mail);
3.22. Além dos serviços do item 3.21 o plano de dados fornecido deverá contemplar o uso ilimitado do
aplicativo WhatsApp;
4. ESPECIFICAÇÕES DO GESTOR ON LINE
4.1. A Contratada deverá disponibilizar ferramenta de gerenciamento completa de celulares via WEB
(GESTOR ON LINE), que possibilite o controle por horário, calendário, por destino, por limitação de minutos
e/ou por valor de reais (R$), controle de acesso ao portal da contratada feito pelo gestor do contrato, por
senha, gestão da demanda de consumo por grupo e/ou perfil, gestão de consumo por minutos e/ou
valores, criação e alteração de grupos e perfis de usuários, possibilidade de bloqueio e restrições de
chamadas por parte do gestor e bloqueio do uso de outras operadoras para chamadas de longa distância,
dentro das possibilidades dos programas de gestão usualmente prestados pelas operadoras.
5. ESPECIFICAÇÕES DOS APARELHOS COM TECNOLOGIA SMARTPHONE
5.1. Processador Quad core 1,2 GHz ou superior;
5.2. Com memória interna mínima de 8 GB ou superior;
5.3. Com memória RAM mínima de 1GB ou superior;
5.4. Memória Expansível por Micro SD até 128 GB;
5.5. Com sistema operacional Androide 5.1.1 ou superior;
5.6. Compatível, no mínimo, com as frequências GSM digital: (850/900/1800/1900) MHz;
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5.7. Acesso à rede 4G LTE para, no mínimo, as seguintes frequências: 850/900/1900/2100/2600 MHz;
5.8. Display colorido de, no mínimo, 4.5 polegadas, 480x800 pixel, tipo Super AMOLED, com 16 milhões de
cores.
5.9. Câmeras:
5.9.1- Com autofoco;
5.9.2 - Flash de LED;
5.9.3 - Com câmera digital traseira de, pelo menos, 5,0 MP de resolução;
5.9.4 - Com câmera frontal de, no mínimo, 2 MP de resolução;
5.10 - Dual SIM;
5.11. Carregador portátil bivolt (110-240 volts / 60 Hz), fone de ouvido, manual;
5.12. Tela capacitiva touchscreen multi-touch ou de tecnologia superior;
5.13. Deverá permitir:
5.13.1. a utilização de aplicativos para visualização, edição e criação de documentos;
5.13.2. baixar aplicativo para uso em trabalhos comuns;
5.13.3. utilização em conjunto com o software WhatsApp WEB para uso em computadores.
5.14. Acesso e navegador WEB;
5.15. Sincronização de dados com o PC;
5.16. Com conexão Bluetooth 4.0 ou superior;
5.17. Com conexão para PC via USB, com USB versão 2.0 ou superior;
5.18. Deve possuir função roteador Wi-Fi ou Wi-Fi Direct;
5.19. Deve possuir função modem para compartilhamento de internet via USB e Wi-Fi;
5.20. Com GPS integrado;
5.21. Com conexão Wi-Fi compatível com, pelo menos, os seguintes padrões: 802.11n, 802.11b, 802.11g;
5.22. Deve possuir, pelo menos, os seguintes sensores: acelerômetro e proximidade;
5.23. Envio/recebimento/sincronização de e-mail;
5.24. Teclado Layout Qwerty, podendo ser virtual;
5.25. Possibilitar acesso com cabo de dados via USB para transferência de documentos e fotos;
5.26. Com sistema viva-voz e sistema Vibracall;
5.27. Deverá possuir bateria de 2050 mAh do tipo lítio e com autonomia de pelo menos 720 minutos em
modo conversação;
5.28. Modelos de referência ou “similares”: Samsung Galaxy J1 ou aparelhos superiores;
5.29. Não se configuram em Exigência Editalícia os modelos de celulares citados no item 5.28, devendo as
propostas técnicas atender as demais definições e especificações contidas no Termo de Referencia.
6. ESTIMATIVAS E ESPECIFICAÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PREÇO
6.1. Perfil de Tráfego (Quantidades) meramente estimativo, sendo possível a alteração durante a vigência
do contrato, conforme necessidade da Justiça Federal de Primeiro Grau de Roraima;
6.1.1. A quantidade de minutos é uma estimativa baseada no atual consumo da SJRR, levando-se em
consideração a utilização de 10 (dez aparelhos), não se constituindo, portanto, em qualquer compromisso
futuro para a Contratante;
6.1.2. Para o serviço intragrupo local (custo zero) será exigida franquia mínima de 250 minutos;
6.1.3. Para o serviço ligações de longa distancia nacional será usado o código de prestação de serviço
intragrupo local (custo zero) e será exigida franquia mínima de 250 minutos;
6.1.4
Para o serviço CELULAR com tecnologia SMARTPHONE, através de aparelhos celulares que
possibilitam acesso à internet, será exigida franquia mínima de 3G, com acesso ilimitado, e velocidade
nominal também de 1G ou superior.
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ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1
2

Assinatura Básica
Gestor Online

3

Comunicação Intra grupo
Pacote de Dados ilimitado
com pacote mínimo de
3GB
VC1 M – F
Local para telefone fixo
VC1M – M
Local para telefone móvel
da mesma operadora
VC1 M – M
Local para telefone móvel
de outras operadoras
VC2 – VC3 M-M
Interurbano para telefone
móvel
da
mesma
operadora (mesma região
e fora da região)
VC2 – VC3 M-F
Interurbano para telefone
fixo (mesma região e fora
da região)
VC2 – VC3 M-M
Interurbano para telefone
móvel
de
outras
operadoras
(mesma
região e fora da região)
SMS – Mensagem de
texto nacional

4
5
6

7

8

9

10

11

UND

Qtd Mensal Qtd Anual do Preço
do item p/ item p/ todo o Unit.
todo o grupo
grupo
R$

UND
UND
UND

10
10

120
120

10

120

UND

10

120

MIN

90

1.080

90

1.080

90

1.080

81

972

99

1.188

MIN

54

648

UND

90

1.080

MIN

MIN

Valor Valor Anual
Mensal
Final
R$
R$

MIN

MIN

TOTAL ANUAL

R$ 0,00

6.2. A proposta deverá ser identificada com a razão social e encaminhada, preferencialmente, em papel
timbrado do licitante, contendo os seguintes itens:
6.2.1. Nome do representante legal e telefone de contato;
6.2.2. Prazo de vencimento da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;
6.2.3. CNPJ, telefone, endereço e e-mail;
6.2.4. Garantia do objeto, contra defeitos de fabricação e funcionamento, conforme o item 3.10.
6.3. A CONTRATADA deverá incluir todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente ao cumprimento integral do objeto ora licitado, não sendo considerados pleitos de
acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente;
6.3.1. A apresentação da proposta implica a obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela
contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos.
6.4. A proposta deverá ser precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste TR, sem conter alternativas de
preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, e devem seguir os
modelos dos itens 6.2 e 6.3.
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7. DO REAJUSTE DE PREÇO
7.1. O reajuste dos preços será feito com base no percentual homologado pela Agência Nacional de
Telecomunicações ANATEL.
7.2. O percentual referido deverá ser aplicado aos valores constantes da Planilha de Formação de Preços,
mantendo se os possíveis descontos oferecidos pela CONTRATADA.
7.3. A CONTRATADA deverá motivar o pedido de reajuste.
8. DA SUSTENTABILIDADE
8.1. A contratada, na qualidade de produtora, comerciante ou importadora, deverá providenciar o
recolhimento e o adequado descarte do lixo tecnológico originário da contratação, entendido como
aqueles produtos ou componentes eletroeletrônicos em desuso e sujeitos ao descarte final;
8.2. A contratada deverá providenciar o adequado recolhimento das pilhas e baterias originárias da
contratação, para fins de repasse ao respectivo fabricante ou importador, responsável pela destinação
ambientalmente adequada, nos termos da Instrução Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012, conforme
artigo 33, inciso II, da Lei n° 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4° e 6° da
Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, e legislação correlata;
8.3. O produto ofertado deverá possuir certificação de homologação no Sistema de Gestão de Certificação
e Homologação (SGCH) da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) - Selo Anatel, a ser verificado
pelo gestor do contrato.
9. DO SERVIÇO NA MODALIDADE LOCAL
9.1. A CONTRATADA deverá estar autorizada pela ANATEL, sob a forma de concessão, permissão ou
autorização, a prestar o SMP Local, em todo o território brasileiro;
9.2. A CONTRATADA não poderá cobrar por serviços adicionais aos previstos na planilha de preços
conforme Item 6 deste termo de referência, sem prévia autorização da contratante, ou seja, somente
poderá ser cobrado o tráfego realizado e/ou os serviços adicionais objeto desta contratação;
9.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar os serviços de consulta, conferência, identificação de chamada,
correio de voz, SMS (Short Message Service) bidirecional, ícones de serviços como correio de voz e SMS;
9.4. No SMP, o serviço de identificação de chamadas, para fins de apresentação da proposta, deverá ser
considerado a custo zero (R$ 0,00).
10. DO ACESSO À INTERNET VIA CELULAR COM TECNOLOGIA SMARTPHONE
10.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso à Internet Móvel de Banda Larga sob demanda,
conforme este Termo de Referência sendo o acesso com padrões de qualidade, com no mínimo velocidade
nominal de 1G, podendo ocorrer redução de velocidade após o consumo da franquia contratada;
10.2. Para efetuar a gestão e controle, a CONTRATADA deverá atender às seguintes solicitações da
CONTRATANTE: emissão de conta detalhada dos serviços cobrados em papel, com frequência igual ou
superior a um mês, incluindo, no mínimo, para cada chamada, as seguintes informações obrigatórias:
Área de Registro de origem e Área de Registro ou localidade de destino da chamada;
Código de Acesso chamado;
A data e horário (hora, minuto e segundo) do início da chamada;
A duração da chamada (hora, minuto e segundo);
Valor da chamada, explicitando os casos de variação horária;
Agrupamento das linhas em centros de custos, departamentos no relatório acima descrito;
Habilitação de novos acessos, quando solicitado pelo Gestor de Contrato;
10.3. Devido a sua estrita ligação com a finalidade desta contratação o acesso ao aplicativo WhatsApp
deverá ser ilimitado e estar disponível, sem interrupção, pelo menos no horário das 07:00 as 20:00 horas
durante os dias úteis conforme calendário institucional desta Justiça Federal.
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11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. Prestar todas as informações e esclarecimentos atinentes ao serviço, que forem solicitadas pela
CONTRATADA.
11.2. Rejeitar todo e qualquer serviço/produto que estiver fora das especificações, solicitando
expressamente sua substituição, que deverá ser realizada em até 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da
notificação, conforme 3.13;
11.3. Atestar a(s) Nota(s) Fiscal (is) correspondente(s), por intermédio do(s) servidor (es) designado para
esse fim;
11.4. Assegurar o acesso dos técnicos da CONTRATADA nas dependências do órgão, quando da entrega e
para efetuar as substituições nos bens, desde que estejam devidamente identificados;
11.5. Exigir o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA;
11.6. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;
11.7. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais.
12. DAS SANÇÕES.
12.1. A contratada, nos casos de atraso injustificado assim considerado pela Administração, ou de
inexecução parcial ou ainda de inexecução total da obrigação, ficará sujeita, com fundamento no art. 7º da
Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e sem prejuízo das responsabilidades civil e
criminal, às seguintes penalidades:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até dois anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
12.2. A penalidade fundada em comportamento ou conduta inidônea ensejará impedimento de licitar e de
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, pelo prazo
de até cinco anos, na forma do disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002.
12.3. As penalidades previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 1 poderão ser aplicadas juntamente com a
pena de multa prevista na alínea “b” do mesmo item.
12.4. As penalidades previstas nas alíneas “c” e “d” acima também poderão ser aplicadas à CONTRATADA,
caso tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando
frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a
Administração.
12.5. Caso a empresa vencedora se recuse a anexar proposta de preços nos termos do Edital, a assinar a
Ata de Registro de Preços ou Contrato no prazo indicado ou ainda a dar o recebimento no empenho, sem
motivo justificado, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação. Em consequência, ser-lhe-á
aplicada a multa prevista na alínea “b” do item 1, no percentual de 10% sobre o valor de sua proposta,
podendo ser cumulada com a pena prevista na alínea “c” do mesmo item.
12.6. O atraso injustificado na entrega/execução do objeto desta contratação ou qualquer outra infração
contratual sujeitará a Contratada à multa de 0,33% por dia de atraso, calculado sobre o valor total do
contrato ou sobre a parte não entregue/executada, até o limite de 30 (trinta) dias corridos.
12.7. Após esse prazo, será reconhecida a recusa do fornecedor, podendo a Administração considerar
rescindido o contrato e aplicar a multa prevista no item 7 deste instrumento, sem prejuízo de outras
penalidades previstas no item 1.
12.8. Nas hipóteses em que não esteja fixado previamente o termo inicial ou final para cumprimento de
obrigações, o Contratante, mediante hábil notificação, fixará os prazos a serem cumpridos. O
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descumprimento da obrigação no prazo fixado constituirá em mora a Contratada, hipótese em que estará
sujeita à sanção prevista no subitem 6.
12.9. A inexecução parcial ou total deste instrumento por parte da Contratada poderá ensejar a rescisão
contratual, com cancelamento do saldo de empenho e a aplicação da multa no percentual de 15% (quinze
por cento) sobre a parte não entregue/executada ou sobre o valor total contratado, sem prejuízo de outras
penalidades previstas no item 1.
12.10. A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações
decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do Contrato; ou
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento
contemporâneo à sua ocorrência.
12.11. A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para execução, deverá ser encaminhada ao
Contratante até o vencimento do prazo inicialmente estipulado, ficando exclusivamente a critério do
Contratante a sua aceitação.
12.12. O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma disposta nesta cláusula será
prontamente indeferido, sujeitando-se a Contratada às sanções previstas neste instrumento.
12.13. Descumprida a obrigação no prazo fixado, poderá o Contratante, por exclusiva vontade, estabelecer
data-limite para seu cumprimento, hipótese que não elidirá a multa moratória prevista no subitem 6.
12.14. O valor da multa poderá ser deduzido dos créditos porventura existentes em favor da Contratada.
No caso de inexistência de créditos, o valor das multas devidas à Contratante deverá ser recolhido ao
Tesouro Nacional, por meio de GRU (Guia de Recolhimento da União), no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da data do recebimento da notificação para recolhimento, ou ainda, quando for o caso, cobrados
judicialmente (art. 86 da Lei 8.666/1993).
12.15. A aplicação das penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo
administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa e ensejarão seu registro no SICAF.
12.16. Caberá recurso, em relação ao ato que aplicar quaisquer das penalidades previstas neste
instrumento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação.
Boa Vista, 04 de maio de 2018.
Sinaida Castro Rodrigues
Supervisora SECAM
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2018
ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO CELEBRADO ENTRE A JUSTIÇA FEDERAL
DE 1ª INSTÂNCIA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA
E A EMPRESA _________, NA FORMA ABAIXO.
A União, através da Justiça Federal de 1ª Instância, Seção Judiciária de Roraima, com registro no CNPJ/MF
nº 05.438.430/0001-03 e sede na Av. Getúlio Vargas, 3999, Bairro Canarinho, Boa Vista RR, neste ato
representada pelo Diretor Administrativo, ___________, CPF nº __________, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela Portaria/DIREF 024, de 10.03.2014, assinado pelo Diretor do Foro da Seção
Judiciária de Roraima, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro a empresa ------------, CNPJ nº ---------------, com sede à Rua -------, Cidade ------------, -----------, CEP nº -------------, representada neste ato pelo
Sr. --------, -------- CPF nº ----------, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, com base na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, ajustam o presente contrato, que se regerá pelas seguintes
cláusulas e condições.
CLÁUSULA 1ª. OBJETO
Prestação de SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, na modalidade LOCAL, com tecnologia digital GSM, podendo
ser ofertadas tecnologias digitais não inferiores a 4G com fornecimento, em regime de comodato, de 10
(dez) aparelhos smartphones, com os respectivos Sim Cards. Deverá incluir internet e serviço de assinatura
e acesso ilimitado ao aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp.
CLÁUSULA 2ª. VINCULAÇÃO
Este Contrato está vinculado ao Edital do Pregão Eletrônico nº _______, de que trata o processo
administrativo nº 199-44.2018.4.01.8013 e à proposta comercial e documentos que a acompanham,
denominada PROPOSTA da CONTRATADA, partes integrantes deste instrumento.
CLÁUSULA 3ª. VIGÊNCIA
O presente Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, no período de ____ a _____, podendo, por
interesse da Administração Pública, ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitada a sua duração
a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do art. 57, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA 4ª. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O preço mensal estimado deste contrato é de R$ _____________, totalizando o valor global anual de R$
___________.
§ 1º. Os pagamentos serão mensais, mediante Nota Fiscal/Fatura, efetuando-se até o 10º (décimo) dia
útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, contado da data de apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, regularmente atestada pelos gestores após constatação do exato cumprimento das
obrigações, e verificação da regularidade da empresa pelo Departamento de Contabilidade e Finanças da
regularidade da perante o SICAF. Admite-se fatura com código de barras, desde que, na fixação da data do
vencimento, seja observado o prazo acima indicado.
§ 2º. As notas fiscais deverão ser encaminhadas, de forma impressa ou por e-mail, devendo discriminar,
obrigatoriamente, o consumo de forma individualizada (por linha/acesso), de todos os serviços prestados,
contendo: número do acesso, data, horário, descrição, duração, tarifa unitária e tarifa total de cada
ligação/serviço e demais informações relacionadas.
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§ 3º. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e
reapresentação, acrescentando-se, no prazo acima fixado os dias que se passarem entre a data da
devolução e a da reapresentação;
§ 4º. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços das ligações, ou de atualização
monetária por atraso de pagamento.
§ 6º. Respeitadas as condições previstas neste instrumento, em caso de atraso de pagamento, motivado
pela CONTRATANTE, será o valor incluído na nota fiscal-fatura do próximo mês, a incidir multa de 2% sobre
o valor da fatura do mês de atraso, juros de mora na ordem de 1% ao mês e a correção monetária pelo IGPDI, nos termos da Portaria n° 1960, de 06/12/1996, do Ministério das Comunicações.
CLÁUSULA 5ª. DO REJUSTE DE PREÇOS
§ 1º. Os preços propostos serão majorados tomando por base o índice Índice de Serviços de
Telecomunicações (IST) ou outro índice que venha a substituí-lo no caso de extinção, observados os preços
praticados no mercado.
§ 2º. A majoração poderá ser aplicada com periodicidade inferior a 01 (um) ano, se assim vier a ser
autorizada de acordo com o parágrafo 5º do art. 28 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995.
§ 3º. De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a determinar redução de tarifas, essas
serão estendidas ao Contratante.
§ 4º. Na hipótese da majoração das tarifas, o Contratante passará a pagar os novos valores a partir da data
de sua vigência, independente da assinatura de instrumentos de ratificação ou aditivo.
CLÁUSULA 6ª. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Os recursos para atender as despesas com a contratação são provenientes do Programa de Trabalho: n°
0900603 – Julgamento de Causa; Elemento da Despesa: -------- – -------------------, foi emitida nota de
empenho nº ________ no valor de R$ -------------- (_____) para o exercício de 2018.
Parágrafo Único. As despesas com a contratação que porventura ultrapassarem o exercício em curso
estarão submetidas à dotação orçamentária aprovada pela Lei Orçamentária Anual do exercício
correspondente.
CLÁUSULA 7ª. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A Contratada, além das responsabilidades resultantes da contratação, do cumprimento da Lei n.º 8.666/93
e demais disposições regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados, a Contratada deverá
obedecer às seguintes disposições:
a). Prover condições que possibilitem o início da prestação dos serviços em até 20 (vinte) dias, a contar
da data de assinatura do Contrato e Manter nível adequado de funcionamento dos serviços;
b). Manter serviço de antifraude 24 (vinte e quatro) horas por dia, assumindo inteira responsabilidade
por clonagens e interceptações de chamadas telefônicas que por ventura venham a ser identificadas nas
linhas homologadas. No caso de clonagem, a Contratada deverá providenciar imediatamente a
substituição do aparelho de telefonia móvel por outro equivalente;
c). Manter o serviço de telefonia móvel e o serviço de atendimento 0800 disponível durante 24 (vinte
e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, salvaguardados os casos de falhas técnicas ou
interrupções programadas, sendo estas últimas informadas com antecedência ao gestor do contrato;
d). A contratada deverá prestar as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela contratante, atendendo em até 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da solicitação,
por meio de um consultor designado para acompanhamento permanente da execução do contrato, bem
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como para realizar (em) solicitação (ões) relativa(s) a esta contratação, tais como habilitação,
desabilitação, roaming internacional, etc;
e). Fornecer os aparelhos de telefonia móvel celular, bem como disponibilizar as linhas telefônicas,
sem nenhum custo a título de aquisição, habilitação ou taxa de serviço para ativação das mesmas;
f). Apresentar, mensalmente, em meio magnético/eletrônico, o consumo de forma individualizada
(por linha/acesso), de todos os serviços prestados, contendo: número do acesso, data, horário,
descrição, duração, tarifa unitária e tarifa total de cada ligação/serviço e demais informações
relacionadas;
g). A contratada não cobrará taxas à título de habilitação, qualquer taxa de serviço para ativação dos
aparelhos, nem pelo chip fornecido;
h). Prestar garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses para os equipamentos disponibilizados em
comodato, bem como dos acessórios que o acompanhem;
i). Em caso de perda ou roubo de aparelhos, a CONTRATADA se obriga a repor os aparelhos de
qualquer espécie, por outro similar, bastando, para tanto, apresentação de Boletim de Ocorrência
emitido por órgão competente da Secretaria de Segurança Pública, observando o prazo máximo de 15
(quinze) dias, contados a partir da solicitação, com ônus para a CONTRATANTE do valor do aparelho
constante na Nota Fiscal.
j). A contratada deverá atender solicitações de novas linhas, com aparelhos especificados neste
termo de referência, ou superiores, devidamente habilitados e em perfeitas condições de uso, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias a partir da solicitação.
k).
A contratada deverá atender solicitações de exclusão de linhas, no prazo máximo de 15 (quinze)
dias a partir da solicitação, sem custos adicionais à contratante.
l). Manter os mesmos números dos aparelhos já existentes da CONTRATANTE, utilizando-se do
procedimento da portabilidade, SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE, conforme determinação da ANATEL,
caso seja solicitado;
m). Possibilitar aos usuários de telefones celulares da CONTRATANTE, na condição de assinanteviajante, receber a prestação do serviço móvel celular em redes de outras prestadoras de serviço,
sujeitando-se, nessa hipótese, às condições de tarifas e preços, bem como às condições técnicas e
operacionais por elas estabelecidas, de acordo com a regulamentação vigente, responsabilizando-se por
todas as despesas pelo uso do sistema móvel celular em “roaming”, que serão incluídas na conta de
serviços que emitir;
n). Possibilitar a contratante realizar bloqueio temporário para acesso a dados, a partir de celulares
quando em viagem, inclusive internacional;
o). Permitir o bloqueio de quaisquer serviços a qualquer tempo de acordo com o critério da
contratante;
p). Fornecer, no prazo máximo de 24h, a partir da solicitação, os terminais e os acessos ao serviço
roaming internacional;
q). A Contratada deverá manter em funcionamento contínuo todos os acessos móveis pessoais. O
bloqueio dos terminais, somente poderá ser executado por solicitação formal da CONTRATANTE;
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r). Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa do objeto contratado, não podendo, sob
qualquer hipótese, transferir as outras empresas à responsabilidade por problemas de funcionamento
do serviço.
s). Guardar sigilo quanto a dados e informações que lhe forem fornecidos e que sejam necessários ao
desempenho das atividades, salvo em caso de necessidade de quebra de sigilo de telecomunicações
determinada por autoridade jurídica competente;
t).

Acatar as decisões e observações feitas pelo Gestor do Contrato;

u). Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do Contrato, salvo com expressa
autorização do Contratante
v). A associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a
fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas quando apresentada a documentação comprobatória
que justifiquem quaisquer das ocorrências, com o consentimento prévio e por escrito da contratante, e
desde que não afetem a boa execução do contrato.
w). Comunicar ao GESTOR DO CONTRATO, toda e qualquer irregularidade ou anormalidade observada
quanto à execução dos serviços objeto da contratação e prestar os esclarecimentos julgados
necessários.
x). Responder administrativa, civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais
ocasionados ao Contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente.
y). Indicar preposto, com a anuência da CONTRATANTE para representá-la, sempre que for necessário,
durante o período de vigência do contrato;
z). No valor contratado deverão estar contemplados todos os custos, taxas, impostos, serviços (sejam
próprios e/ou de outras operadoras) relacionados às ligações locais, tráfego de dados e envio de SMS,
em território nacional. Portanto, não será admitida cobrança de qualquer outro valor, mesmo que com
nomenclatura ou codificação diferenciada da listada acima, tampouco poderá ocorrer privação de
qualquer serviço por alegação de não ter sido contemplado.
aa). Em havendo prorrogação contratual (após os 12 meses do inicio do contrato), a contratada deverá
substituir os aparelhos celulares em uso, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, caso haja solicitação
da contratante;
bb). Com o encerramento do Contrato, os aparelhos fornecidos pela empresa CONTRATADA deverão
ser recolhidos, no estado em que se encontrarem, em um prazo máximo de 30 (trinta) dias, junto aos
gestores do Contrato. O recolhimento deverá ser realizado pela CONTRATADA, às suas expensas, sem
nenhum ônus para a CONTRATANTE, Todavia, em caso de prorrogação deste a contratada deverá
substituir os aparelhos celulares em uso, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, caso haja solicitação
da contratante.
cc). O envio de novos aparelhos, seja para reposição, troca ou para nova linha, ou em qualquer outra
situação, não implicará em alteração de quaisquer condições ou prazos fixados neste contrato e seus
termos aditivos;
dd). Permitir o bloqueio de quaisquer serviços a qualquer tempo de acordo com o critério da
CONTRATANTE;
CLÁUSULA 8ª. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a:
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a). Exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato, por meio dos servidores
designados por Portaria de Pessoal, que atuarão junto com o preposto da Contratada, de modo a
garantir o fiel cumprimento da Ata de Registro de Preços, da proposta e do Edital e seus anexos,
que norteará o processo licitatório, bem como emitir as ordens de serviços especificando a
quantidade, o solicitante, o tipo do serviço e os locais específicos de execução;
b). Após o recebimento da fatura e do arquivo do detalhamento em meio eletrônico, a CONTRATANTE
efetuará o aceite do arquivo, que corresponde ao ato de verificar a conformidade do arquivo;
c). Se na validação do arquivo forem identificados erros que inviabilizem o atesto, a CONTRATADA será
informada e deverá emitir e reencaminhar em até 10 (dez) dias corridos os arquivos eletrônicos
com as devidas correções e respectivas prorrogações de vencimento;
d). Respeitados os prazos previstos neste Contrato, a CONTRATANTE tem o direito de contestar os
débitos lançados em sua fatura discriminada dos serviços, independente de estarem vencidos ou
não;
e). Cabe a fiscalização anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
deste Contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas observadas. As
decisões e providências que ultrapassem a sua competência deverão ser solicitadas à
CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
f). Documentar as ocorrências havidas, e conferir as ligações realizadas;
g). Fiscalizar o cumprimento das obrigações da Empresa vencedora, inclusive quanto à continuidade da
prestação dos serviços, que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela
CONTRATANTE, não devem ser interrompidos;
h). Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de
sanções e eventuais alterações contratuais e realização de repactuações;
i). Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto da contratação, que porventura
venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
j). Tomar todas as providências necessárias ao imediato acionamento do representante da firma
CONTRATADA, logo que constatada qualquer irregularidade por parte da mesma, a fim de
solucionar os problemas detectados;
k). Sempre que se verificar a ocorrência de danos em quaisquer das instalações da CONTRATANTE,
motivada em decorrência da execução dos serviços, deverá tomar todas as providências junto à
CONTRATADA, para a sua plena restauração;
l). Em hipótese alguma poderá a FISCALIZAÇÃO, ainda que diante de justificativas plausíveis, acordar
com a CONTRATADA a alteração dos serviços propostos, de que resultem em acréscimo ou
diminuição dos valores inicialmente contratados, sem prévia concordância do Ordenador de
Despesas e da Diretoria de Licitações e Contratos (DLC);
m). Propor a aplicação de sanções administrativas pelo não cumprimento, por parte da CONTRATADA,
de qualquer Cláusula deste Contrato.
CLÁUSULA 9ª GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
A Gestão deste Contrato, compreendendo a gestão, o acompanhamento e a fiscalização da execução, será
exercida pelo supervisor da SECAM – Seção de Comunicação Administrativa e, em sua ausência ou
impedimento, seu substituto eventual, cabendo-lhe:
a). Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato,
determinando o que for necessário para a regularização das faltas observadas;
b). Solicitar à CONTRATADA, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências
necessárias ao bom andamento dos serviços;
c). Requisitar à Contratada a prestação de serviços de assistência e suporte técnico e suporte técnico,
quando necessário;
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d). Emitir parecer em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de
sanções e eventuais alterações contratuais e realização de repactuações;
e). Verificar mensalmente os preços praticados pela Contratada, de forma a se obter um histórico
comparativo para fins de avaliação quanto à oportunidade e conveniência da manutenção do
contrato existente;
f). Atestar as faturas para fins de pagamento;
g). Verificar de modo sistemático, o cumprimento das disposições deste Contrato, bem como das
ordens complementares emanadas da CONTRATANTE;
h). Assegurar-se que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado
pelas demais operadoras, de forma a garantir que aqueles continuem os mais vantajosos para a
Administração;
i). Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto da contratação, que porventura
venham a serem solicitados pela CONTRATADA;
j). Outras que se fizerem necessárias ao perfeito desempenho de suas funções.
CLÁUSULA 10ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
O presente Contrato poderá ser alterado, a qualquer tempo, com as devidas justificativas, nos casos
previstos no artigo 65 da Lei nº 8.6666/93, mediante termo aditivo.
Parágrafo Único. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões quantitativas do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado deste Contrato, durante a sua vigência.
CLÁUSULA 11ª PENALIDADES
11.1 A contratada, nos casos de atraso injustificado assim considerado pela Administração, ou de
inexecução parcial ou ainda de inexecução total da obrigação, ficará sujeita, com fundamento no art. 7º da
Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e sem prejuízo das responsabilidades civil e
criminal, às seguintes penalidades:
a). advertência;
b). multa;
c). suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até dois anos;
d). declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
11.2 A penalidade fundada em comportamento ou conduta inidônea ensejará impedimento de licitar e
de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até cinco anos, na forma do disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002.
11.3 As penalidades previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 11.1 poderão ser aplicadas juntamente
com a pena de multa prevista na alínea “b” do mesmo item.
11.4 As penalidades previstas nas alíneas “c” e “d” acima também poderão ser aplicadas à
CONTRATADA, caso tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato
ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a
Administração.
11.5 Caso a empresa vencedora se recuse a anexar proposta de preços nos termos do Edital, a assinar a
Ata de Registro de Preços ou Contrato no prazo indicado ou ainda a dar o recebimento no empenho, sem
motivo justificado, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação. Em consequência, ser-lhe-á
aplicada a multa prevista na alínea “b” do item 11, no percentual de 10% sobre o valor de sua proposta,
podendo ser cumulada com a pena prevista na alínea “c” do mesmo item.
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11.6 O atraso injustificado na entrega/execução do objeto desta contratação ou qualquer outra infração
contratual sujeitará a Contratada à multa de 0,33% por dia de atraso, calculado sobre o valor total do
contrato ou sobre a parte não entregue/executada, até o limite de 30 (trinta) dias corridos.
11.7 Após esse prazo, será reconhecida a recusa do fornecedor, podendo a Administração considerar
rescindido o contrato e aplicar a multa prevista no item 7 deste instrumento, sem prejuízo de outras
penalidades previstas no item 11.
11.8 Nas hipóteses em que não esteja fixado previamente o termo inicial ou final para cumprimento de
obrigações, o Contratante, mediante hábil notificação, fixará os prazos a serem cumpridos. O
descumprimento da obrigação no prazo fixado constituirá em mora a Contratada, hipótese em que estará
sujeita à sanção prevista no subitem 11.6.
11.9 A inexecução parcial ou total deste instrumento por parte da Contratada poderá ensejar a rescisão
contratual, com cancelamento do saldo de empenho e a aplicação da multa no percentual de 15% (quinze
por cento) sobre a parte não entregue/executada ou sobre o valor total contratado, sem prejuízo de outras
penalidades previstas no item 11.
11.10 A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações
decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do Contrato; ou
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento
contemporâneo à sua ocorrência.
11.11 A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para execução, deverá ser encaminhada ao
Contratante até o vencimento do prazo inicialmente estipulado, ficando exclusivamente a critério do
Contratante a sua aceitação.
11.12 O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma disposta nesta cláusula será
prontamente indeferido, sujeitando-se a Contratada às sanções previstas neste instrumento.
11.13 Descumprida a obrigação no prazo fixado, poderá o Contratante, por exclusiva vontade,
estabelecer data-limite para seu cumprimento, hipótese que não elidirá a multa moratória prevista no
subitem 11.6.
11.14 O valor da multa poderá ser deduzido dos créditos porventura existentes em favor da Contratada.
No caso de inexistência de créditos, o valor das multas devidas à Contratante deverá ser recolhido ao
Tesouro Nacional, por meio de GRU (Guia de Recolhimento da União), no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da data do recebimento da notificação para recolhimento, ou ainda, quando for o caso, cobrados
judicialmente (art. 86 da Lei 8.666/1993).
11.15 A aplicação das penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo
administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa e ensejarão seu registro no SICAF.
11.16 Caberá recurso, em relação ao ato que aplicar quaisquer das penalidades previstas neste
instrumento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação.
CLÁUSULA 12ª RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da
Lei nº 8.666/93, com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, podendo ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos Incisos I a XII e
XVII do artigo 78 da mencionada lei;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no Contrato, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
c) judicial, nos termos da Legislação vigente sobre a matéria.
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§ 1º. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a
ampla defesa;
§ 2º. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista
no artigo 77 da Lei nº 8.666/93, bem quando:
I – requerer concordata ou tiver decretada a falência;
II – transferir, a qualquer título, o contrato ou as obrigações dele decorrentes, no todo ou em parte, sem
prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;
III – suspender a execução dos serviços por prazo superior a dez dias consecutivos sem justificação e sem
prévia autorização da CONTRATANTE;
IV – acumular multas em valor superior ao da garantia apresentada.
CLÁUSULA 13ª. FORO
O foro da Justiça Federal em Roraima é o competente para dirimir eventuais questões resultantes da
execução deste contrato ou da interpretação deste instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
E por estarem de perfeito acordo, assinam o presente Instrumento, para que surtam os seus efeitos
legais.
Boa Vista RR, ----- de ------- de 2018.

____________________
Diretor da SECAD

_____________________
Contratada
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2018
ANEXO III – PLANILHA DE PREÇO MÉDIO

1
2

Assinatura Básica
Gestor Online

Unidade
Unidade

Qtd Mensal do
item p/ todo o
grupo
10
10

3

Comunicação Intra grupo

Unidade

10

120

R$ 1,75

R$ 17,50

R$ 210,00

10

120

R$ 64,43

R$ 644,30

R$ 7.731,60

90

1.080

R$ 0,21

R$ 18,90

R$ 226,80

90

1.080

R$ 0,21

R$ 18,90

R$ 226,80

90

1.080

R$ 0,21

R$ 18,90

R$ 226,80

81

972

R$ 0,30

R$ 24,30

R$ 291,60

99

1.188

R$ 0,34

R$ 33,66

R$ 403,92

54

648

R$ 0,69

R$ 37,26

R$ 447,12

90

1.080

R$ 0,90

R$ 81,00

R$ 972,00
R$ 1.099,02

ITEM

4
5
6

7

8

9

10
11

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Unidade

Pacote de Dados ilimitado com pacote mínimo de
Unidade
3GB
VC1 M – F
Minutos
Local para telefone fixo
VC1M – M
Local para telefone móvel da mesma
Minutos
operadora
VC1 M – M
Local para telefone móvel de outras
Minutos
operadoras
VC2 – VC3 M-M
Interurbano para telefone móvel da mesma
Minutos
operadora (mesma região e fora da região)
VC2 – VC3 M-F
Interurbano para telefone fixo (mesma região
Minutos
e fora da região)
VC2 – VC3 M-M
Interurbano para telefone móvel de outras
Minutos
operadoras (mesma região e fora da região)
SMS – Mensagem de texto nacional
Unidade
TOTAL MENSAL
TOTAL ANUAL

Qtd Anual do
item p/ todo o
grupo
120
120

Preço Unit.
R$

Valor Mensal
R$

R$ 19,18
R$ 1,25

R$ 191,80
R$ 12,50

Valor Anual
Final
R$
R$ 2.301,60
R$ 150,00

R$ 13.188,24

