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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0007.2016 

  

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul e o Pregoeiro Éder Ribeiro designado 

pela Portaria nº 235/2015 de 18 de agosto de 2015, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma 

da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005, da Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente, da 

Lei 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação na modalidade 

Pregão Eletrônico mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

DATA: 10 / 08 / 2016 

HORÁRIO: 10h00min(HORÁRIO DE BRASÍLIA) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br 

 

SEÇÃO I - DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, 

tráfego fixo–fixo, a ser executado de forma contínua, conforme as especificações e condições constantes 

deste instrumento e seus anexos. 

- 01 Tronco E1 com 30 canais para sinalização Digital R2, assinatura com 30 ramais DDR (cidade 1). 

- 01 Tronco E1 com 30 canais para sinalização Digital R2, assinatura com 10 ramais DDR (cidade 2). 

1.2. O objeto desta contratação é composto por itens organizados em grupos para cotação e formação de 

Preços. Os lances serão oferecidos por item, mas será considerado para fins de classificação o MENOR 

VALOR GLOBAL: 

 

Cidade 1 

Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC na Modalidade Local a partir da cidade de Campo 
Grande/MS através de entroncamento digital; 

Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC na Modalidade Longa Distancia Nacional (LDN) a partir da 
cidade de Campo Grande/MS; 

 

Cidade 2 

Serviço Telefônico Fixo Comutado STFC na Modalidade Local a partir da cidade de Dourados/MS 
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através de entroncamento digital; 

Serviço Telefônico Fixo Comutado STFC na Modalidade Longa Distancia Nacional (LDN) a partir da 
cidade de Dourados/MS; 

 

1.3. Os itens estão organizados segundo critérios tarifários das chamadas telefônicas e modalidades do 

Serviço Telefônico Fixo Comutado. 

 

SEÇÃO II – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

1. A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 45.383,81 (Quarenta e cinco mil 

trezentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos) e será atendida pelo elemento de despesa n° 

6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 – Telefonia fixa. 

 

SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio 

do sítio www.comprasnet.gov.br. 

1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de 

chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a 

respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta 

utilização. 

1.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema 

ou ao Coren/MS, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda 

que por terceiros. 

2. Não poderão participar deste Pregão: 

2.1. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Coren/MS, 

durante o prazo da sanção aplicada; 

2.2. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 

reabilitação; 

2.3. Empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção 

aplicada; 
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2.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

2.5. Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão; 

2.6. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 

2.7. Cooperativa de mão-de-obra, conforme Termo de Conciliação Judicial firmado entre o 

Ministério Público do Trabalho e a União. 

 

SEÇÃO IV – DA VISTORIA 

1. As licitantes poderão vistoriar o local, onde poderão efetuá-la até o último dia útil anterior à data fixada 

para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existente, 

mediante prévio agendamento de horário junto ao Servidor Francisco, pelo telefone (67) 3323 3167 para 

Sede em Campo Grande/MS e junto a Servidora Lucimar (67) 3423-1754 para a Subseção em Dourados/MS. 

2. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar desconhecimento das 

condições e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou 

em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto. 

3. Será permitido ao licitante vistoriar o COREN-MS, durante o horário de funcionamento do Conselho, 

sendo de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00, nos endereços: 

3.1. Sede: Rua Dom Aquino 1354, Conjunto Edifício Nacional, Sobreloja e 2º Andar Salas 21, 22 e 

26, Centro, Campo Grande/MS, CEP: 79.002-904. 

3.2. Subseção: Rua Ciro Melo, 1374, Jardim Central, Dourados/MS, CEP: 79.805-030. 

 

SEÇÃO V – DA PROPOSTA 

1. O licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a 

data e horário marcado para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase 

de recebimento de propostas. 

1.1. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor ofertado 

para cada item, já considerados, e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas 

decorrentes da execução do objeto. 

1.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 

exigências do edital. 
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1.3. O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que 

não emprega menores de dezoito em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 

dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

1.4. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 

declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 

123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa Lei. 

1.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade 

da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará 

o licitante às sanções previstas neste edital. 

2. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

2.1. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta, 

sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

2.2. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 

encaminhada. 

3. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública 

estabelecida no preâmbulo deste edital. 

8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os 

licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 

SEÇÃO VI - DA SESSÃO PÚBLICA 

1. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta por comando do 

pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha. 

2. Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo utilizar sua chave de 

acesso e senha. 

3. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

4. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

5. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na 

internet. 
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6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os 

licitantes. 

7. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que 

somente estas participarão da fase de lance. 

8. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes 

poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

9. No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do 

valor consignado no registro. 

10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no edital. 

11. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 

12. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

primeiro. 

13. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

14. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com 

antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 

15. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 

será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

16. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que 

seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 

condições diferentes previstas no edital. 

17. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do COREN-

MS ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 
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18. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

19. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico 

permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

20. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do 

pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, 

no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 

21. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a 

habilitação do licitante conforme disposições do edital. 

22. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele 

abrangidos. 

23. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, inclusive 

quando houver necessidade de envio de anexos, deverão ser enviados no prazo de até 120 (cento e 

vinte) minutos, após solicitação do pregoeiro no próprio sistema eletrônico. 

24. Os documentos e anexos exigidos no sistema eletrônico deverão ser apresentados em original ou 

por cópia autenticada, nos prazos estabelecidos no edital. 

25. Para fins de habilitação, a verificação pelo COREN-MS nos sítios oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

26. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o 

pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, 

até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

27. O Pregoeiro fixará o prazo de 120 minutos para reenvio da proposta de preço adequada ao 

último lance vencedor da fase de lances. 

28.As propostas adequadas ao último lance vencedor deverá atender ao Anexo II - Modelo de 

Proposta, onde todos os valores dos itens deverão estar preenchidos individualmente com seus 

respectivos valores unitários. 

29. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor. 
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30. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 minutos, durante o qual, qualquer licitante 

poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de 

recurso. 

31. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao 

licitante vencedor. 

32. A manifestação deve especificar o fato que justifica a alegação de inexequibilidade da proposta, 

de não atendimento de requisito de habilitação, ou de outra causa que impõe a revisão do ato que 

declarou o vencedor do certame. 

33. Não será admitida intenção de recurso de caráter protelatório, fundada em mera insatisfação do 

licitante, ou baseada em fatos genéricos. 

34. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em 

campo próprio do sistema. 

35. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em 

campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do 

término do prazo da recorrente. 

36. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, o 

licitante interessado poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances. 

37. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados 

pela autoridade competente. 

38. Em caso de recursos, o acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

39. Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

40. Após a homologação do certame, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no 

prazo definido no edital. 
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SEÇÃO VII– DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 

1.  As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

2. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal a microempresa e ou de 

pequeno porte serão asseguradas com o prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, 

para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, e facultará ao Pregoeiro 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

4. Preferencialmente as empresas deverão ter suas instalações dentro do limite geográfico do Estado 

do Mato Grosso do Sul, pois desta forma irá promover o desenvolvimento econômico e social no 

âmbito regional. 

 

SEÇÃO VIII – DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL AO COREN/MS 

1. Os documentos remetidos por meio eletrônico via anexo no sistema do site 

www.comprasnet.gov.br deverão ser encaminhados em original ou por cópia autenticada, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, após o encerramento da sessão pública do certame à Sede do Conselho 

Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, situado na Rua Dom Aquino 1354, Salas 21 e 22 

do 2º Andar, Conjunto Edifício Nacional, Centro, Campo Grande, MS, CEP: 79.002-180. 

2. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta cláusula, 

será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 

3. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome do licitante, com 

indicação do número de inscrição no CNPJ. 

 

SEÇÃO IX – DA AMOSTRA 
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1. Não será exigida amostra dos produtos/serviços, no entanto, o aceite definitivo dependerá dos 

produtos/serviços ofertados atenderem as descrições do Termo de Referência. 

 

SEÇÃO X – DA HABILITAÇÃO 

1. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e da 

documentação complementar especificada neste edital. 

2. Os licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverão apresentar 

documentos que supram tais exigências. 

3. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar: 

3.1. Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado 

da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência 

Geral, informados pelo Sicaf, for igual ou inferior a 1; 

3.2. Atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome do licitante, que comprove 

aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades 

e prazos com o objeto deste Pregão, conforme especificações contidas no termo de referência 

em anexo. 

3.3. Comprovação de que a licitante seja autorizada pela ANATEL (Agência Nacional de 

Telecomunicações) para prestar os serviços compatíveis com o objeto desta licitação. 

4. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para 

verificar as condições de habilitação dos licitantes. 

5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) – 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. 

6. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 

tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente 

consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 
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7. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão 

ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 

8. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar 

em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da 

matriz. 

9. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores; 

 

SEÇÃO XI – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em 

que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

2. A homologação deste Pregão compete ao Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de 

Mato Grosso do Sul. 

3. O julgamento das propostas de preços será pelo critério do MENOR PREÇO GLOBAL, sendo 
declarada(s) vencedora(s) a(s) Licitante(s) que apresentar (em) o Menor Preço Global especificando 
os preços dos itens individualmente e atender (em) a todos os requisitos e exigências do certame. 

4. Não serão aceitas propostas que ultrapassem os valores estimados unitariamente, conforme 
Anexo IV – Planilha de Cotação de Preços. 

5. Não serão aceitas propostas que ultrapassem o valor da média global estimada conforme Anexo 
IV – Planilha de Cotação de Preços. 

6. Seguindo todos os trâmites corretamente, o objeto deste Pregão será adjudicado por GRUPO ao 

licitante vencedor. 

SEÇÃO XII – DAS SANÇÕES 

1. A proponente que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o 

Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, não 

mantiver a proposta, fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e de contratar com o COREN-

MS, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. 
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2. Pela recusa em assinar o Contrato, conforme SEÇÃO VII deste Edital o proponente poderá ser 

penalizado com multa no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado 

do Contrato, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no parágrafo anterior. 

3. Nos casos de inadimplemento na prestação dos serviços, as ocorrências serão registradas pelo 

Contratante, que notificará a Contratada, atribuindo pontos para as ocorrências segundo a tabela 

abaixo: 

Ocorrências Pontos 

Não atendimento do telefone fornecido pela Contratada para os contatos e registro das 

ocorrências. 
0,3 

Cobrança por serviços não prestados. 0,3 

Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,3 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,3 

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10 dias úteis entre a 

data de entrega e a data de vencimento da fatura, para entrega física da Nota Fiscal dos 

serviços prestados no mês, que deverão conter todos os tributos e encargos, conforme 

preços contratados no processo licitatório. 

0,3 

Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados pelo Contratante, 

para cada 24 horas de atraso. 
0,3 

Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao Contratante em caráter 

definitivo ou temporário. 
0,3 

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela soma de 

interrupções), sem comunicação prévia e acordada com o Contratante. 
1,0 

 

4. A cada registro de ocorrência será apurado sempre o somatório da pontuação decorrente das 

ocorrências acumuladas no período de 120 dias anteriores ao fato gerador. Esta pontuação servirá 

como base para que o Contratante aplique as seguintes sanções administrativas, de modo que, 

atingindo o quantum necessário à configuração de uma sanção esta será imediatamente aplicada. 

Observado o processo administrativo: 
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Pontuação 

acumulada 

Sanção 

01 (um) ponto Advertência 

02 (dois) pontos Advertência 

03 (três) pontos Multa correspondente a 2% do valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção 

04 (quatro) pontos Multa correspondente a 4% do valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção 

05 (cinco) pontos Multa correspondente a 6% do valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção 

06 (seis) pontos Multa correspondente a 8% do valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção 

07 (sete) pontos Multa correspondente a 10% do valor faturado do mês de aplicação dessa 

sanção 

08 (oito) pontos Rescisão unilateral do Contrato 

 

SEÇÃO XIII – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 

pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente 

por meio eletrônico via internet, ao endereço eder@corenms.gov.br 

1.1. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

2.  Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 

impugnar o ato convocatório do pregão. 

2.1. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data 

para realização do certame. 
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3. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema 

eletrônico para os interessados. 

 

SEÇÃO XIV – DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover 

diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e 

habilitação. 

2. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de classificação e habilitação. 

3. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles 

serão considerados como aceitos pelo licitante para efeito de julgamento deste Pregão. 

4. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 

disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200, de 24 de agosto de 

2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio 

de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

5. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste edital, prevalecerão ás 

últimas. 

6. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do 

COREN-MS, sem prejuízo do disposto no art. 4º, inciso V, da Lei nº 10.520/2002. 

7. Todos os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, para 

todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro 

no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 

SEÇÃO XV – DOS ANEXOS 

1. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos: 
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1.1. Anexo I - Termo de Referência 

1.2. Anexo II - Modelo de Proposta  

1.3. Anexo III - Minuta do Contrato. 

1.4. Anexo IV – Planilha de Cotação de Preços 

 

SEÇÃO XVI – DO FORO 

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Campo 
Grande, Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição 
Federal. 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO  

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - 
STFC, tráfego fixo–fixo, a ser executado de forma contínua, conforme as especificações e 
condições constantes deste instrumento e seus anexos. 

- 01 Tronco E1 com 30 canais para sinalização Digital R2, assinatura com 30 ramais DDR (cidade 
1). 

- 01 Tronco E1 com 30 canais para sinalização Digital R2, assinatura com 10 ramais DDR (cidade 
2). 

1.2. O objeto desta contratação é composto por itens organizados em grupos para cotação e 
formação de Preços. Os lances serão oferecidos por item, mas será considerado para fins de 
classificação o menor valor global. 

Cidade 1 

Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC na Modalidade Local a partir da cidade de Campo 
Grande/MS através de entroncamento digital; 

Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC na Modalidade Longa Distancia Nacional (LDN) a 
partir da cidade de Campo Grande/MS; 

 

Cidade 2 

Serviço Telefônico Fixo Comutado STFC na Modalidade Local a partir da cidade de 
Dourados/MS através de entroncamento digital; 

Serviço Telefônico Fixo Comutado STFC na Modalidade Longa Distancia Nacional (LDN) a 
partir da cidade de Dourados/MS; 

 

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

2. DO FUNDAMENTO LEGAL 

2.1. O procedimento licitatório obedecerá integralmente às disposições contidas na Lei n° 10.520, 
de 17 de julho de 2002, no Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, na Lei nº 9.472, de 16 de julho 
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de 1997, subsidiariamente à Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as demais condições e 
exigências estabelecidas no Edital. 
 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1. Suprir as necessidades de comunicação telefônica da Sede e da Subseção de Dourados do 
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul – COREN-MS, mediante licitação do 
Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC nas modalidades Local e Longa Distância Nacional. 

4. CONCEITUAÇÃO  

4.1. Para efeito deste Termo de Referência, devem ser consideradas algumas definições 
importantes, tais quais: 

4.1.1. 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; 

4.1.2. REGIÃO – Divisão geográfica constituída dos estados definidos nos Anexos do PGO; 

4.1.3. SETOR – Subdivisão geográfica das Regiões, constituídas de estados e/ou municípios, 
conforme definido no PGO; 

4.1.4. ÁREA LOCAL – Área geográfica contínua de prestação de serviços, definida pela ANATEL, 
segundo critérios técnicos e econômicos, onde é prestado o STFC na modalidade local; 

4.1.5. ÁREA CONURBADA – Área de prestação do STFC contida nos limites do conjunto de duas 
ou mais áreas locais distintas cujas zonas urbanas tenham se tornado limítrofes umas das outras, 
constituindo um todo continuamente urbanizado, podendo ser separada por rios, lagos, baias, braços 
oceânicos ou por uma distância de até mil metros; 

4.1.6. SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC – Definido no Plano Geral de 
Outorga como o serviço de telecomunicações que, por meio da transmissão de voz e de outros 
sinais, destina-se  à comunicação entre pontos fixos determinados, utilizando processos de telefonia; 

4.1.7. TELEFONIA LOCAL – É o serviço de telecomunicações que, por meio de transmissão de 
voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, situados em uma 
mesma Área Local; 

4.1.8. PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – Empresa 
outorgada/autorizada para prestar serviço telefônico fixo comutado nas modalidades local, nacional 
ou internacional; 

4.1.9. LINHA TRONCO BIDIRECIONAL – Enlace que interliga a central privativa de comutação 
telefônica – CPCT a uma central telefônica pública ou outros dispositivos da prestadora do serviço 
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de telefonia fixo comutado – SFTC, utilizado tanto para o tráfego de entrada como para o tráfego de 
saída; 

4.1.10. PERFIL DE TRÁFEGO – Assim entendido o quantitativo médio mensal estimado, em 
minutos, de ligações telefônicas efetuadas, em função do horário e das localidades de destino de 
maior ocorrência e levando em consideração o tempo médio de duração das chamadas; 

4.1.11. 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; 

4.1.12. PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS – Entendido como Plano de Serviço de oferta obrigatória 
e não discriminatória a todos os Usuários ou interessados no STFC; 

4.1.13. PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS – Entendido como Plano de Serviço disponível a 
todos os usuários ou interessados no STFC, opcionais ao Plano Básico de Serviços, sendo a 
estrutura de preços definida pela prestadora, visando a melhor adequação da prestação do serviço 
para o atendimento do mercado; 

4.1.14. USUÁRIO - Pessoa que se utiliza do serviço telefônico fixo comutado independentemente 
de assinatura ou inscrição junto à prestadora do serviço; 

4.1.15. ADIMPLEMENTO - O cumprimento completo da prestação do serviço, ou de parcela deste, 
que põe termo à respectiva obrigação total, ou parcial, e cuja ocorrência esteja vinculada à emissão 
de documento de cobrança; 

4.1.16 SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL INTRA-REGIONAL: serviço telefônico 
fixo comutado - STFC, cujas chamadas são originadas e finalizadas entre terminais localizados em 
um mesmo setor ou entre setores de uma mesma região, conforme definido no Plano Geral de 
Outorgas – PGO; 

4.1.17 SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL INTER-REGIONAL: serviço telefônico 
fixo comutado - STFC, cujas chamadas são originadas e finalizadas entre terminais localizados em 
regiões distintas, conforme definido no Plano Geral de Outorgas – PGO; 

4.1.18. CONTRATANTE – Empresa ou órgão responsável pela contratação dos serviços;  

4.1.19. CONTRATADA – Empresa fornecedora e responsável pela prestação dos serviços. 

 

5. LOCALIDADES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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5.1. Sede: Rua Dom Aquino, nº. 1.354 – Sobreloja e 2º andar Salas 21, 22 e 26, Conj. Ed. Nacional 
– Centro, Campo Grande - MS - CEP: 79.002-904; 
5.2. Subseção: Rua Ciro Melo, nº. 1.374 – Jardim Central, Dourados-MS - CEP: 79.805-030. 
 

6. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E METODOLOGIAS DE TRABALHO 

6.1. As características do serviço de telefonia a ser prestado pela Contratada deverão ser as 
seguintes: 

6.1.1. Funcionamento do ramal como “linha tronco”, de forma a possibilitar que se disque 
diretamente para o mesmo, com chamada originada de fora do sistema. 

6.1.2. Toda a atualização tecnológica de hardware do sistema deverá ser ofertada ao COREN-MS, 
sem custos adicionais. 

6.1.3. Deverá manter o número principal de cada unidade (Portabilidade numérica). 

6.1.4. A quantidade de entroncamentos de entrada e saída fornecida pela Contratada deverá ser 
suficiente e necessária para evitar chamadas perdidas e proporcionar qualidade no serviço telefônico 
objeto deste Termo de Referência. 

6.1.5. Todos os materiais e serviços necessários às instalações e conexões dos Troncos de Entrada e 
Saída serão fornecidos pela Contratada, sem ônus de qualquer natureza para o Contratante. 

6.1.6. O Perfil de Tráfego, contendo as estimativas de contratações é apresentado no Anexo I deste 
Termo de Referência. O perfil indicado, no entanto, não se constitui em qualquer compromisso de 
aquisição. 

6.2. Considerando-se a necessidade de uma melhor gestão da atividade de telefonia por parte do 
COREN-MS, é necessário haver as condições operacionais relacionadas a seguir. 

6.2.1. Emissão de faturamento por Unidade do COREN-MS. 

6.2.2. Fornecimento de resumo de fatura única para o COREN-MS, detalhada por Unidade. 

6.2.3. Atualização tecnológica e a reserva técnica devem estar inclusas nos preços. 

6.2.4. Acesso web às contas discriminadas e individualizadas. 

6.2.5. Tempos máximos de operação: 

6.2.5.1. Mudanças externas de endereço: Conforme Resolução Anatel 605/2012; 

6.2.5.2. Disponibilidade do sistema acima de 99% do tempo de uso. 
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7. JUSTIFICATIVA DA RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E A QUANTIDADE 

7.1. A empresa vencedora deverá fornecer serviço de telefonia fixa comutada local com 
fornecimento de rede corporativa de voz, a custo zero, para as ligações entre as Unidades do 
COREN-MS, disponibilizando o quantitativo de ramais conforme abaixo: 

Local Qtde. de  troncos 

Sede: Rua Dom Aquino, nº. 1.354 – Sobreloja e 2º andar Salas 
21 e 22 e 26, Conj. Ed. Nacional – Centro, Campo Grande - MS 
- CEP: 79.002-904 

30 

Subseção: Rua Ciro Melo, nº. 1.374 – Jardim Central, 
Dourados - MS - CEP: 79.805-030 

10 

T o t a l 40 

 
7.2. O quantitativo acima se baseou no número de servidores e na estrutura física de cada Unidade. 
 
8. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

8.1. A execução do contrato será avaliada e fiscalizada por meio de instrumento de controle que 
compreendam a mensuração, entre outros, dos seguintes aspectos: 

8.1.1. Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução 
e da qualidade demandada; 

8.1.2. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizadas; 

8.1.3. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida 

8.1.4. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 

8.1.5. A satisfação do público usuário. 

 

9. VISTORIA 

9.1. A despeito de não existir tal exigência, estará franqueada aos interessados a vistoria aos locais 
onde serão instalados os troncos digitais, para que, aqueles que assim o desejarem, tomem ciência 
das condições inerentes aos serviços, inclusive com relação à rede de telefonia interna. 
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10. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

10.1. Cidade 1 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC NA MODALIDADE 
LOCAL e LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADOS DE CAMPO GRANDE/MS. 

10.1.1. O serviço telefônico na modalidade Local que tratam o item 3 compreende a realização de 
chamadas locais para telefones fixos, bem como a recepção de chamadas diretamente nos ramais 
(Discagem Direta a Ramal – DDR) na cidade de Campo Grande/MS. 

10.1.1.1 Para cotação e formação de preços dos itens 1 a 4: 

 Instalação e prestação de serviço telefônico Fixo-Fixo na modalidade Local, assim 
entendidas as ligações oriundas da Área Local em que está compreendida a cidade de Campo 
Grande para telefones fixos nesta mesma área. 

 O serviço telefônico na modalidade Longa Distância Nacional que trata o item 4 
compreende o serviço inter-regional (ou seja, dentro da Região II), assim entendidas as ligações 
oriundas da cidade de Campo Grande para o Distrito Federal e os Estados do Acre, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Tocantins e Rondônia; bem 
como o serviço inter-regional (ou seja, para as Regiões I e III), assim entendidas as ligações 
oriundas do Mato Grosso do Sul para os Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, 
Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, 
Amapá, Amazonas e Roraima (Região I) e São Paulo (Região III). 

10.1.2.1. Para cotação e formação de preços dos itens 5 a 8: 

 Serviço Telefônico Fixo-Fixo na modalidade Longa Distância Nacional compreendido pelo 
serviço inter-regional e inter-regional que abrange as ligações originadas em telefones fixos e 
destinadas a telefones fixos em âmbito nacional. 

10.2. Cidade 2 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC NA MODALIDADE 
LOCAL e LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ORIGINADOS DE DOURADOS/MS. 

10.2.1. O serviço telefônico na modalidade Local que tratam o item 7 compreende a realização de 
chamadas locais para telefones fixos, bem como a recepção de chamadas diretamente nos ramais 
(Discagem Direta a Ramal – DDR) na cidade de Dourados/MS. 

10.1.2.1.  Para cotação e formação de preços do item 7: 

Item 7 - Serviço Telefônico Fixo-Fixo na modalidade Local, assim entendidas as ligações oriundas 
da Área Local em que está compreendida a cidade de Dourados para telefones fixos nesta mesma 
área. 
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10.2.2. O serviço telefônico na modalidade Longa Distância Nacional compreende o serviço inter-
regional (ou seja, dentro da Região II), assim entendidas as ligações oriundas da cidade de 
Dourados para o Distrito Federal e os Estados do Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Tocantins e Rondônia; bem como o serviço inter-
regional (ou seja, para as Regiões I e III), assim entendidas as ligações oriundas do Mato Grosso do 
Sul para os Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, 
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amapá, Amazonas e 
Roraima (Região I) e São Paulo (Região III). 

10.2.2.1. Para cotação e formação de Preços desse item 8: 

Item 8 - Serviço Telefônico Fixo-Fixo na modalidade Longa Distância Nacional compreendido 
pelo serviço inter-regional e inter-regional que abrange as ligações originadas em telefones fixos e 
destinadas a telefones fixos em âmbito nacional. 

 

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

11.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, 
são obrigações do Contratante: 

11.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado. 

11.1.2. Atestar nas notas fiscais/fatura a efetiva prestação do objeto contratado. 

11.1.3. Efetuar os pagamentos dos serviços de acordo com as condições contratuais. 

11.1.4. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, 
aplicação de sanções e alterações do mesmo. 

11.1.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada. 

11.1.6. Vetar o emprego de qualquer produto/serviço que considerar incompatível com as 
especificações apresentadas na proposta da Contratada, que possa ser inadequado, nocivo ou 
danificar seus bens patrimoniais ou ser prejudicial à saúde dos servidores. 

11.1.7. Designar servidor para fiscalizar a execução dos serviços contratados; 

11.1.8. Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis. 

11.1.9. Garantir, quando necessário, o acesso dos empregados da Contratada às suas dependências 
que receberão as instalações do serviço contratado, para execução dos serviços referentes ao objeto 
contratado, após o devido cadastramento dos referidos empregados pelo Contratante. 
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12. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

12.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, 
são obrigações da Contratada: 

12.1.1. Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em especial no que se refere 
à implantação, operação e níveis de serviço; 

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

12.1.3. Prestar os serviços objeto da contratação nos novos endereços, em caso de mudança ou 
criação de unidades administrativas no âmbito do COREN-MS, desde que localizadas em Campo 
Grande e/ou Dourados; 

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

12.1.4.1. O preposto deverá ser credenciado no prazo máximo de 24 horas úteis após a assinatura do 
contrato. 

12.1.4.2. No momento do afastamento do preposto definitivamente ou temporariamente, a 
Contratada deverá comunicar ao Fiscal do Contrato por escrito o nome e a forma de comunicação 
de seu substituto até o fim do próximo dia útil. 

12.1.5. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados ao 
Contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, em função da execução 
dos serviços, incluindo a instalação dos equipamentos. 

12.1.6. Entregar o objeto da licitação nos prazos estabelecidos neste Termo de Referência. 

12.1.7. Entregar/Instalar o objeto do presente Termo de Referência nas especificações, quantidades 
e locais nele indicados. 

12.1.8. Substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 48 horas, os materiais recusados na fase de 
recebimento. 

12.1.9. Atender prontamente as exigências do COREN-MS inerentes ao objeto do fornecimento, e 
nos tempos máximos de operação, constantes deste Termo de Referência. 
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12.1.10. Responsabilizar-se-á por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam 
ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos/serviços fornecidos, bem como pelo 
custo de frete na entrega, e demais custos inerentes ao fornecimento do objeto. 

 

12.1.11. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação. 

12.1.12. Arcar com o ônus decorrente do transporte do material e dos componentes, partes e peças 
que forem retiradas para a manutenção fora das dependências dos prédios nos quais serão montados 
e instalados; 

12.1.13. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação dos serviços do 
Contrato, sem prévia autorização do Contratante. 

12.1.14. Acatar as orientações do Contratante, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, 
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas. 

12.1.15. Prestar esclarecimentos ao Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que se 
refiram a Contratada, independente de solicitação. 

12.1.16. Apresentar, mensal e gratuitamente, juntamente com a Nota Fiscal, detalhamento dos 
serviços prestados, em arquivo eletrônico compatível com Microsoft Office Excel ou, sob demanda, 
em arquivo de texto no formato TXT, no padrão FEBRABAN (versão 2 ou superior, conforme 
www.febraban.org.br), incluindo detalhes das chamadas (número chamado e chamador, duração, 
data e hora da chamada, outros) e valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, 
conforme preços contratados no processo licitatório. 

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

12.1.18. Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas por meio do serviço desta 
contratação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de 
telecomunicações. 

12.1.19. A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na prestação de serviços da 
Contratada ensejará a responsabilidade criminal, na forma da lei, sem prejuízo de outras 
providências nas demais esferas. 

12.1.20. Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua origem fora do escopo 
do objeto contratado, a Contratada repassará as informações técnicas com a devida análise 
fundamentada que comprovem o fato para o Contratante, sem qualquer ônus para o mesmo. 

12.2. A Contratada fica obrigada a prestar assistência técnica conforme abaixo: 
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12.2.1. 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. 

 

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

12.2.3. Tipo de atendimento On-Site, no local da instalação, quando se tratar de defeito em 
aparelhos, infraestrutura ou meio físico; 

12.2.4. Prestada pela empresa contratada ou somente por empresa autorizada pela contratada e 
formalizado na proposta; 

12.2.5. A Assistência técnica deverá ser executada em todos os equipamentos objeto da presente 
contratação, fornecidos pela Contratada, conforme normas técnicas dos fabricantes e em todos os 
serviços constantes deste Termo de Referência; 

12.2.6. As chamadas relativas à alteração de programação deverão ser atendidas em até 24 horas 
corridas, a contar do início do chamado, que deverá ser formalizado por ligação telefônica, e-mail 
ou fax; 

12.2.7. As chamadas para assistência técnica, relativas a defeitos deverão ser atendidas conforme a 
Resolução Anatel 605/2012. Estão compreendidos neste item os defeitos em aparelhos e nos 
serviços prestados. 

12.2.8. Caso seja prevista uma demora maior na solução do problema, deverá ser enviado um 
comunicado formal ao Contratante, informando o motivo do atraso e o prazo para solução 
definitiva; 

12.2.9. Caso seja previsto atraso superior a 48 horas para solução do problema, o componente ou 
todo o equipamento deverá ser substituído por outro equivalente, dentro do prazo de 24 horas, até 
que seja efetuado o reparo ou substituição do componente defeituoso; 

12.2.10. A Contratada deverá emitir relatório técnico indicando os procedimentos realizados e os 
equipamentos ou serviços que foram objeto de manutenção. 

12.2.11. As interrupções programadas dos serviços deverão ser comunicadas ao Contratante com 
antecedência mínima de 3 (três) dias úteis e somente serão realizadas com a concordância do 
Contratante. 
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13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. A proponente que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o 
Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, não 
mantiver a proposta, fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e de contratar com o COREN-
MS, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. 

13.2. Pela recusa em assinar o Contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após a regular 
convocação, o proponente poderá ser penalizado com multa no percentual de 10% (dez por cento), 
calculada sobre o valor total estimado do Contrato, sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
previstas no parágrafo anterior. 

13.3. Nos casos de inadimplemento na prestação dos serviços, as ocorrências serão registradas pelo 
Contratante, que notificará a Contratada, atribuindo pontos para as ocorrências segundo a tabela 
abaixo: 

Ocorrências Pontos 

Não atendimento do telefone fornecido pela Contratada para os contatos e registro das 
ocorrências 

0,3 

Cobrança por serviços não prestados 0,3 

Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente 0,3 

Cobrança de valores em desacordo com o contrato 0,3 

Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10 dias úteis entre 
a data de entrega e a data de vencimento da fatura, para entrega física da Nota Fiscal 
dos serviços prestados no mês, tanto em papel quanto em arquivo eletrônico, 
incluindo detalhamento das chamadas e valor total do serviço, que deverão conter 
todos os tributos e encargos, conforme preços contratados no processo licitatório 

0,3 

Atraso na ativação dos serviços, nas alterações de características técnicas ou nas 
alterações de endereço, para cada 5 dias corridos de atraso 

0,3 

Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados pelo Contratante, 
para cada 24 horas de atraso 

0,3 

Deixar de informar e apresentar o preposto e seu substituto ao Contratante em caráter 
definitivo ou temporário 

0,3 

Tentativas de originar chamadas que resultem em comunicação com o número 
chamado inferior a 70% dos casos (por evento) 

0,5 
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Tentativas de originar chamadas que não resultem em comunicação com o número 
chamado, por motivo de congestionamento na rede, superior a 4% (por evento) 

0,5 

Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela soma de 
interrupções), sem comunicação prévia e acordada com o Contratante 

1,0 

 

13.4. A cada registro de ocorrência será apurado sempre o somatório da pontuação decorrente das 
ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores ao fato gerador. Esta pontuação 
servirá como base para que o Contratante aplique as seguintes sanções administrativas, de modo 
que, atingindo o quantum necessário à configuração de uma sanção, esta será imediatamente 
aplicada, observado o processo administrativo: 

Pontuação 
acumulada 

Sanção 

1 (um) ponto Advertência 

2 (dois) pontos Advertência 

3 (três) pontos Multa correspondente a 2% do valor faturado do mês de aplicação 
dessa sanção 

4 (quatro) pontos Multa correspondente a 4% do valor faturado do mês de aplicação 
dessa sanção 

5 (cinco) pontos Multa correspondente a 6% do valor faturado do mês de aplicação 
dessa sanção 

6 (seis) pontos Multa correspondente a 8% do valor faturado do mês de aplicação 
dessa sanção 

7 (sete) pontos Multa correspondente a 10% do valor faturado do mês de aplicação 
dessa sanção 

8 (oito) pontos Rescisão unilateral do Contrato 

 

13.5. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer momento, ensejará a 
Rescisão Unilateral do Contrato, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, salvo por ordem judicial, 
nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução 
processual penal. 
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14. DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA 

 

14.1. A proponente deverá apresentar proposta de preço baseada em estimativa de tráfego, 
conforme as planilhas dos anexos deste Termo de Referência. Os preços deverão ser expressos em 
Reais e conter todos os tributos e encargos decorrentes da prestação dos serviços relativos a esta 
contratação. 

14.2. A Planilha de Formação de Preços de que trata o Anexo I deste Termo de Referência deverá 
ser preenchida com os preços cotados, observando-se aqueles constantes do Plano Básico de 
Serviços ou Plano Alternativo de Serviços aprovado pela ANATEL. 

14.3. De forma a garantir a isonomia na disputa entre as operadoras, para fins desta Licitação, 
deve ser adotada como critério de tarifação a metodologia dada pelo Art. 12 do Anexo à Resolução 
nº 424 da ANATEL, transcrito a seguir: 

• I - unidade de tempo de tarifação: 6 (seis) segundos; 

• II - tempo de tarifação mínima: 30 (trinta) segundos; 

• III - chamadas faturáveis: somente são faturáveis chamadas com duração superior a 3 (três) 
segundos, observado o disposto no inciso VI; 

• IV - no caso de chamadas a cobrar, exceto as chamadas destinadas ao código 0800, somente são 
faturadas as chamadas com duração superior a 6 (seis) segundos, contada a partir do término da 
mensagem informativa; 

• V - no caso de chamadas encaminhadas ao correio de voz somente são faturadas as chamadas com 
duração superior a 3 (três) segundos, contada a partir do sinal audível que acompanha a mensagem 
característica do correio de voz; e 

• VI - chamadas sucessivas com duração inferior a 30 (trinta) segundos, efetuadas entre os mesmos 
acessos de origem e de destino, e quando o intervalo entre o final de uma ligação e o início da 
seguinte for inferior a 120 (cento e vinte) segundos são tarifadas como uma única ligação, cuja 
duração é igual ao somatório das durações das chamadas sucessivas ou igual ao tempo de tarifação 
mínima. 

14.4. Elementos de custo como Entroncamentos, faixas de numeração, adequações na rede da 
Contratada, entre outros, não serão discriminados na Planilha de Formação de Preços pois 
constituem insumos inerentes à prestação do serviço. 

14.5. A proponente, levando em conta o perfil de tráfego informado, deverá informar os valores 
ofertados conforme disposto na Planilha de Formação de Preços. 

14.6. Não será permitida a subcontratação dos serviços constantes neste termo de referência. 
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14.7. Não será permitida a participação de consórcios. 

 

15. DA PROPOSTA 

 

15.1. A proponente deverá apresentar proposta de preço baseada em estimativa de tráfego, 
conforme as planilhas dos anexos deste Termo de Referência. Os preços deverão ser expressos em 
Reais e conter todos os tributos e encargos decorrentes da prestação dos serviços relativos a esta 
contratação. A estimativa de tráfego indicada neste Termo de Referência não se constitui em 
qualquer compromisso de consumo para o Contratante. 

15.2. A Planilha de Formação de Preços de que trata o Anexo I deste Termo de Referência deverá 
ser preenchida com os preços cotados, observando-se aqueles constantes do Plano Básico de 
Serviços ou Plano Alternativo de Serviços aprovado pela ANATEL. 

15.3. De forma a garantir a isonomia na disputa entre as operadoras, para fins desta Licitação, 
deve ser adotada como critério de tarifação a metodologia dada pelo Art. 12 do Anexo à Resolução 
nº 424 da ANATEL, conforme transcrito no item 13.3 deste Termo de Referência. 

15.4. Elementos de custo como Entroncamentos, faixas de numeração, assinatura, instalação, 
adequações na rede da Contratada, entre outros, não serão discriminados na Planilha de Formação 
de Preços, pois constituem insumos inerentes à prestação do serviço. 

15.5. A proponente, levando em conta o perfil de tráfego informado, deverá informar os valores 
ofertados conforme disposto na Planilha de Formação de Preços. 

15.6. A proponente vencedora deverá apresentar, considerando seu Plano Básico de Serviços ou 
Plano Alternativo de Serviços, os valores finais de cada item do Grupo, considerando o seu 
somatório de acordo com o Valor Total do Grupo. Deverá incluir, ainda, o percentual final de 
redução do valor em referência ao Plano Básico de Serviços ou Plano Alternativo de Serviços. 

15.7. Durante todo o período contratual, o percentual de desconto cotado na proposta do vencedor 
incidirá sobre os preços dos serviços constantes do seu Plano Básico de Serviços ou Plano 
Alternativo de Serviços. 

15.8. O Contratante poderá solicitar à Contratada, durante a vigência do contrato, o aumento do 
desconto ofertado sobre o seu Plano Básico de Serviços ou Plano Alternativo de Serviços, quando o 
ofertado neste processo licitatório mostrar-se desvantajoso para a Administração. 

15.9. Na proposta deverão ser apresentadas, ainda, quaisquer outras informações afins, que a 
proponente julgar necessárias ou convenientes. 
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16. DA ADJUDICAÇÃO 

16.1. O julgamento das propostas de preços será pelo critério do MENOR PREÇO GLOBAL, sendo 
declarada(s) vencedora(s) a(s) Licitante(s) que apresentar (em) o Menor Preço Global especificando 
os preços por itens individualmente e atender (em) a todos os requisitos e exigências do certame. 

16.2. Não serão aceitas propostas que ultrapassem os valores estimados unitariamente, conforme 
Anexo IV – Planilha de Cotação de Preços. 

16.3. Não serão aceitas propostas que ultrapassem o valor da média global estimada conforme 
Anexo IV – Planilha de Cotação de Preços. 

17. DA FORMA DE PAGAMENTO 

17.1. O pagamento mensal dependerá da real utilização do serviço, podendo haver variação entre as 
quantidades efetivamente utilizadas e as quantidades estimadas neste processo de contratação. 

17.2. A Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser remetida, tanto em papel quanto em arquivo 
eletrônico, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em relação à data do seu vencimento, 
sempre do mês subsequente para que o Fiscal do Contrato possa realizar sua verificação e, não 
havendo problemas, emitir o Aceite Definitivo. 

17.2.1. Junto com a Nota Fiscal, deverá apresentar a comprovação de regularidade junto ao Sistema 
da Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF), às Fazendas 
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da contratada e da certidão negativa de débitos 
trabalhistas (CNDT), sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira. 

17.3. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à Contratada, e a contagem 
do prazo para pagamento será reiniciada a partir da reapresentação da Nota Fiscal devidamente 
corrigida. 

17.4. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal, os fatos serão 
informados à Contratada para que seja feita glosa do valor correspondente no próximo documento 
de cobrança. 

17.5. O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito mediante ateste das 
Notas Fiscais, correspondendo tão somente aos serviços efetivamente utilizados. 

17.6. Em hipótese alguma serão pagos serviços não utilizados. 

17.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do COREN-MS, o valor devido será 
atualizado financeiramente desde a data de vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os 
juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao 
ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 
 
I=(TX/100) 
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        365 
EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso 

17.8. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados decorrentes desta contratação deverão 
ser cobrados no prazo máximo de 60 (sessenta), 90 (noventa) e 150 (cento e cinquenta) dias, para as 
modalidades local, longa distância nacional e longa distância internacional, respectivamente. 

 

18. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

18.1. Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, prorrogada por 
iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
administração, limitada a sessenta meses. 

 

19. DO REAJUSTE DE PREÇOS 

 

19.1. Os preços propostos serão majorados automaticamente, tomando por base o índice IST (Índice 
de Serviços de Telecomunicações) ou outro índice que venha a substituí-lo, no caso de extinção, 
observado os preços praticados no mercado. 

19.2. A majoração poderá ser aplicada com periodicidade inferior a 1 (um) ano, se assim vier a ser 
autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995. De maneira 
análoga, caso o órgão regulador (ANATEL), venha determinar redução de tarifas, essas serão 
estendidas ao Contratante. 

19.2.1. Na hipótese de majoração de tarifas, o Contratante passará a pagar novos valores a partir da 
data de sua vigência, independente da assinatura de instrumento de re-ratificação ou aditivo. 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 

 

Deverão ser preenchidos todos os itens da Planilha de Formação de Preços respectiva, segundo os 
quantitativos indicados nas tabelas abaixo.  

A oferta de lances (diminuição de preços), durante a sessão do Pregão, deverá ser feita para cada 
item do grupo. 

Para efeito de classificação das propostas, será considerado o Valor Total do grupo, resultante do 
somatório dos itens. 

Nos valores informados estão compreendidos, além dos tributos, todos e quaisquer encargos que, 
direta ou indiretamente, decorram da execução do objeto licitado. 

Nos campos “Quantidade Mensal de Minutos” referem-se à quantidade de Tráfego Mensal estimada 
e será utilizada apenas para fins de julgamento. 

Objeto 
Item 

Descrição dos Serviços 
Qtde 

estimada 
Valor 
unitário 

Valor 
mensal Valor Anual 

Contratação de 
Serviços de 
Telefonia Fixa 
comutada para 
o COREN-MS 

1 Serviços de instalação e habilitação dos 
serviços CAMPO GRANDE-MS 

1  -  

2 Assinatura CAMPO GRANDE-MS  1    

3 Serviço Telefônico Fixo-Fixo na 
modalidade Local, assim entendidas as 
ligações oriundas da Área Local para 
telefones fixos nesta mesma área. 
CAMPO GRANDE-MS 

4.000,00/ 
mês 

   

4 Serviço Telefônico Fixo-Fixo na 
modalidade Longa Distância Nacional 
compreendido pelo serviço inter-
regional e inter-regional que abrange as 
ligações originadas em telefones fixos e 
destinadas a telefones fixos em âmbito 
nacional. CAMPO GRANDE-MS 

500 min 
/mês 

   

5 Serviços de instalação e habilitação dos 
serviços DOURADOS -MS 

1  -  

6 Assinatura DOURADOS - MS 1    
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7 Serviço Telefônico Fixo-Fixo na 
modalidade Local, assim entendidas as 
ligações oriundas da Área Local para 
telefones fixos nesta mesma área. 
DOURADOS -MS 

1.000 
min/ mês 

   

8 Serviço Telefônico Fixo-Fixo na 
modalidade Longa Distância Nacional 
compreendido pelo serviço inter-
regional e inter-regional que abrange as 
ligações originadas em telefones fixos e 
destinadas a telefones fixos em âmbito 
nacional. DOURADOS - MS 

200 min/ 
mês 

   

  

 Total da proposta 

   

 

Valor total global: R$ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

Validade da Proposta: ___ (_______) dias, observado o prazo mínimo de sessenta (60) dias. 

Observações: 
 
a) O serviço será prestado na forma e especificações contidas no Edital e seus anexos 
 
b) Nos preços deverão incluir todos os custos com mão de obra, peças, materiais, equipamentos, 
encargos sociais, transportes, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas, bem 
como aquelas indispensáveis para execução do serviço licitado. 

1. Caso sejamos os vencedores do certame e transcorridos todos os  trâmites legais desta 
licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no 
documento de convocação e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados: 
 

VALIDADE DA PROPOSTA (mínimo sessenta dias)________________________________ 

Razão Social:________________________________________________________________ 

CNPJ:_____________________________________________________________________ 

Endereço eletrônico (e-mail):___________________________________________________ 

 

Tel/Fax:____________________________________________________________________ 
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CEP:_______________________________________________________________________ 

Cidade: __________________________ UF: __________ Banco: ______________________ 

Agência: _________________________C/C: _______________________________________ 

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: 

 

Nome:______________________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

CEP:_________________Cidade:________________________ UF:____________________ 

CPF:_______________________________________________________________________ 

Cargo/Função:_____________________________________________________________ 

Carteira de ldentificação nº:___________________________________________________ 

Expedido por:______________________________________________________________ 

Naturalidade:______________________________________________________________ 

Nacionalidade:_____________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________ 

 

Assinatura 
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ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº. ____/2016 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL 

E A SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

__________________. 

 

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL – COREN/MS, 

entidade fiscalizadora do exercício profissional, criado através da Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 

1973, com sede na Rua Dom Aquino, nº 1.354, Centro, Conjunto Edifício Nacional, Campo 

Grande/MS, CEP: 79.002-904 CNPJ nº. 24.630.212/0001-10, representado, neste ato, por sua 

Presidente Dra. Vanessa Pinto Oleques Pradebon, inscrito no CPF sob o nº 649.253.900-15, 

designada pela Decisão COFEN nº 0123/2016 de 26.04.2016, doravante denominado 

CONTRATANTE e a sociedade empresária ________________________, com sede na 

__________________, nº _____, na cidade _____________, inscrita no CNPJ sob o nº. 

___________________, neste ato representada por ___________________, portador (a) da Carteira 

de Identidade - RG nº ________________ e CPF nº _________________, doravante denominada 

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, realizado mediante procedimento 

licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob o nº. 00007/2016, decorrente do 

Processo Administrativo COREN-MS n°. 007/2016, observadas as especificações constantes do 

Edital e seus anexos, regido pela Lei nº. 10.520/02, Decreto nº. 3.555/00, Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações, e legislação pertinente, bem como pelas normas e condições abaixo: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - 
STFC, tráfego fixo–fixo, a ser executado de forma contínua, conforme as especificações e 
condições constantes deste instrumento e seus anexos. 
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- 01 Tronco E1 com 30 canais para sinalização Digital R2, assinatura com 30 ramais DDR (grupo 
1). 

- 01 Tronco E1 com 30 canais para sinalização Digital R2, assinatura com 10 ramais DDR (grupo 
2). 

1.2. O objeto desta contratação é composto por itens organizados em grupos para cotação e 
formação de Preços. Os lances serão oferecidos por item, mas será considerado para fins de 
classificação o MENOR VALOR GLOBAL: 

Cidade 1 

Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC na Modalidade Local a partir da cidade de Campo 
Grande/MS através de entroncamento digital; 

Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC na Modalidade Longa Distancia Nacional (LDN) a 
partir da cidade de Campo Grande/MS; 

 

Cidade 2 

Serviço Telefônico Fixo Comutado STFC na Modalidade Local a partir da cidade de 
Dourados/MS através de entroncamento digital; 

Serviço Telefônico Fixo Comutado STFC na Modalidade Longa Distancia Nacional (LDN) a 
partir da cidade de Dourados/MS; 

 

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

 
1.4. A relação completa dos materiais a serem adquiridos está presente no ANEXO II do Edital do 
Pregão Eletrônico nº 00007/2016– Modelo de Proposta, sendo, pois, parte integrante deste. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL E DO PAGAMENTO 

2.1. O presente Contrato ajusta o seguinte valor estimado: R$__________________________. 

2.2. O valor do presente ajuste obedece à proposta apresentada pelo Contratado na sessão da 

licitação. 
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2.3. Nos preços ajustados estão incluídos, além do lucro, todos os custos e despesas, tais como e 

sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto deste contrato. 

2.4. O preço permanecerá fixo e irreajustável durante o período de vigência do presente Contrato. 

2.5. A Nota Fiscal referente aos itens entregues e aceitos definitivamente, deverá ser remetida com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em relação à data de seu vencimento, para que o Fiscal 

do Contrato possa realizar sua verificação e, não havendo problemas, emitir o Aceite Definitivo. 

Não havendo data de vencimento, o pagamento será realizado em 10 (dez) dias úteis a contar da 

data da emissão do aceite definitivo dos serviços prestados. 

2.5.1. Observados o disposto no item 2.5. os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não 

ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993, deverão ser efetuados no 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura, conforme Art. 5º § 3º da Lei 

8.666/1993. 

2.6. A Nota Fiscal/Fatura deve ser encaminhada em duas (2) vias contendo em seu corpo, a 

descrição do objeto e/ou dos serviços prestados, o número do Contrato e o número da conta 

bancária da Contratada para depósito do pagamento. 

2.7. Junto da Nota Fiscal/Fatura entregue, a Contratada deverá encaminhar documentos de 

comprovação de regularidade junto ao Sistema da Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (CRF), às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

contratada e da certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), sem que isso gere direito a 

alteração de preços ou compensação financeira. 

2.7.1. O não envio das certidões juntamente com as notas fiscais, ou ainda que as mesmas 

estejam disponíveis para emissão, não desobriga o COREN-MS de efetuar o pagamento das 

Notas Fiscais que constem serviços devidamente prestados e atestados pelo gestor do 

Contrato. 

2.8. Na hipótese da Nota Fiscal/Fatura apresentar erros ou dúvidas quanto à sua exatidão ou quanto 

à documentação que deve acompanhá-la, o Contratante poderá pagar apenas a parcela não 

controvertida no prazo fixado para pagamento, de acordo com o relatório emitido pela Tesouraria, 

ressalvado o direito da Contratada de reapresentar para cobrança as partes controvertidas com as 
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devidas justificativas, caso em que o contratante terá o prazo de 15(quinze) dias, a partir da 

reapresentação, para efetuar análise e pagamento. 

2.9. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter a incidência dos encargos (IR, ISS, INSS e Contribuições 

Federais), bem como outros exigidos por lei. A retenção dos tributos federais não será efetuada caso 

a Contratada apresente o comprovante de que é optante pelo SIMPLES. 

2.10. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela Contratada. 

2.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, o valor devido será atualizado financeiramente 

desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 

calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante 

aplicação da seguinte fórmula: 

I= (TX/100) 

365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ACRÉSCIMO OU DA SUPRESSÃO 

3.1. Conforme interesse do COREN-MS, o valor inicial da contratação poderá ser acrescido até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 

8.666/1993. 

3.2. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos que se 

fizerem necessário, nos limites legalmente estabelecidos. 

3.3. As supressões que ultrapassarem o percentual legalmente admitido, somente serão admitidas 

através do acordo entre as partes. 
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CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas resultantes da execução deste Contrato serão atendidas através do Elemento de 

Despesa nº 6.2.2.1.1.33.90.39.002.31 – Telefonia Fixa 

 4.1.1. Número do Empenho: _____, data de emissão:_____/_____/_____. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA, DA PRORROGAÇÃO E DO REAJUSTE 

5.1. Para a prestação dos serviços / entrega dos materiais aqui especificados, o contrato decorrente 

do presente Termo de Referência terá prazo de vigência de 12 (doze) meses corridos, contado da 

data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento, com eficácia após a 

publicação de seu extrato no Diário Oficial da União. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

6.1 - A CONTRATADA deverá dar plena garantia dos serviços prestados, bem como garantir a 

execução do contrato dentro da vigência deste instrumento. 

6.2. A empresa deverá garantir atendimento telefônico 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) 

dias por semana para esclarecimentos, solicitações, registro de sinistros e reclamações. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

COMPLEMENTAR E DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

7.1. A Contratada Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Sistema 

Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte – Simples Nacional, não poderá se beneficiar da condição de optante e estará sujeito à 

retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em 

decorrência da sua exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da 

contratação em conseqüência do que dispõem os art. 17, inciso XII, art. 30, inciso II, e art. 31, 

inciso II, da LC nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações. 

7.1.1. O Contratado optante pelo Simples Nacional, no prazo de 90 (noventa) dias, contado da 

data da assinatura do Contrato, deverá apresentar cópia dos ofícios, com comprovantes de 
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entrega e recebimento, comunicando a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços 

mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação à opção por tal regime tributário) 

às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no 

inciso II do § 1º do artigo 30 da LC nº 123/2006. 

7.1.2. Caso o Contratado optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo 

estabelecido na condição anterior, o COREN-MS, em obediência ao princípio da probidade 

administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, para 

que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da norma. 

7.2. A não apresentação ou irregularidade de qualquer um dos itens relacionados nas cláusulas 

anteriores caracterizará descumprimento de obrigação acessória e poderá acarretar a retenção do 

pagamento ou ensejar na aplicação de sanções contratuais. 

7.3. Deverá o Contratado, ainda, manter toda documentação acima relacionada atualizada e 

apresentar suas atualizações ao Fiscal do Contrato sempre que solicitado e/ou por ocasião da 

prorrogação contratual, se houver. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93 e demais 

normas pertinentes, são obrigações do Contratante: 

8.1.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus 

serviços de acordo com as determinações do Edital e seus Anexos, especialmente deste 

Termo; 

8.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas deste termo de referência e dos termos de sua proposta; 

8.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, 

mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

8.1.4. Notificar a Contratada por escrito de quaisquer ocorrências relacionadas à execução do 

objeto, fixando prazo para a sua correção; 
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8.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) serviço(s) executados fora da especificação ou com 

problemas; 

8.1.6. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 

CLÁUSULA NONA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

9.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93 e demais 

normas pertinentes, são obrigações da Contratada: 

9.1.1. Indicar, quando da assinatura do contrato, o endereço, telefone fixo, número do telefone 

celular do preposto da empresa ou do escritório de representação em Campo Grande/MS; 

9.1.2. Executar o objeto de acordo com as condições, prazo, especificações qualitativos e 

quantitativos estipulados no Termo de Referência; 

9.1.3. Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados pelo Contratante, 

de forma clara, concisa e lógica, atendendo de imediato às reclamações;  

9.1.4. Levar, imediatamente, ao conhecimento do fiscal do contrato do Contratante, qualquer 

fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das 

medidas cabíveis; 

9.1.5. Remover, reparar, corrigir, refazer ou substituir a suas expensas, no todo ou em parte, o 

material no qual forem constatados falha, defeito, incorreção ou qualquer dano, em até 24 

horas; 

9.1.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do objeto; 

9.1.7. Responder pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo, durante fornecimento do objeto, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante; 

9.1.8. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 

não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum 

dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 
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9.1.9. Manter todas as condições de habilitação e qualificação que ensejaram sua contratação, 

inclusive quanto à qualificação econômico-financeira; 

9.1.10. Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislação vigente, e 

de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, no que diz respeito aos 

seus colaboradores; 

9.1.11. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a serem vítimas os seus 

colaboradores em serviço, cumprindo todas as suas obrigações quanto às leis trabalhistas e 

previdenciárias e lhes assegurando as demais exigências para o exercício das atividades; 

9.1.12. Cumprir rigorosamente os prazos estipulados no Edital e seus Anexos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. Durante a vigência do Contrato, sua execução será acompanhada e fiscalizada por 

Servidor designado pelo Contratante. 

10.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Servidor deverão ser 

solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

10.3. A Contratada deverá manter preposto, aceito pela Administração do COREN-MS, 

durante o período de vigência do Contrato, para representá-la sempre que for necessário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

11.1. A Contratada estará sujeita às penalidades abaixo estipuladas, que só deixarão de ser aplicadas 

nas seguintes hipóteses: 

11.1.1. Comprovação, pela Contratada, da ocorrência de força maior impeditiva do 

cumprimento contratual; 

11.1.2. Manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos 

imputáveis ao Contratante. 

11.2. No caso de atraso injustificado, assim considerado a inexecução parcial ou a inexecução total 

da obrigação, com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, a Contratada 
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ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla 

defesa, às seguintes penalidades: 

11.2.1. Advertência; 

11.2.2. Multa de: 

• 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, acaso descumpridos os prazos 

contratuais ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

• 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da 

obrigação assumida; 

11.2.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com o Contratante pelo prazo de até dois (2) anos. 

11.3. Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 

maior, devidamente justificado e aceito pelo Contratante, a Contratada ficará isenta das penalidades 

supramencionadas. 

11.4. A multa, citada acima, será recolhida diretamente ao Contratante, no prazo máximo de quinze 

(15) dias corridos contados do recebimento da notificação; ou descontada dos pagamentos.  

11.5. Com fundamento no art. 7º da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, e no art. 28 do Decreto nº. 5.450, 

de 31/05/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até cinco (5) anos, garantida a ampla 

defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e multa, a licitante e a adjudicatária que: 

11.5.1. Não assinar contrato quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta; 

11.5.2. Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

11.5.3. Apresentar documentação falsa; 

11.5.4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

11.5.5. Não mantiver a proposta; 

11.5.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

11.5.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

11.5.8. Fizer declaração falsa; 
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11.5.9. Cometer fraude fiscal. 

11.6. As sanções de multa poderão ser aplicadas à contratada junto com as de advertência, 

suspensão temporária para licitar e contratar com o Contratante, e impedimento de licitar e contratar 

com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

11.7. Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do art. 109 da Lei nº. 

8.666, de 21/06/1993, observados os prazos ali fixados.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RECISÃO 

12.1. Caso ocorra fato justificado, a rescisão contratual seguirá o disposto na Seção V do Capítulo 

III da Lei nº 8.666/1993. Considerando-se especialmente as seguintes hipóteses: 

a) O não cumprimento, ou o cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações 

ou prazos; 

b) O atraso injustificado no início da execução do serviço; 

c) A paralisação da execução, sem justa causa e prévia comunicação ao Contratante; 

d) A cessão ou transferência total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com 

terceiros, a fusão, a cisão ou a incorporação, não admitida neste Contrato; 

e) O não atendimento das determinações regulares do empregado do Contratante designado 

para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato; 

f) A ocorrência de caso fortuito e força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução deste Contrato. 

g) O não cumprimento, por parte da Contratada, das obrigações constantes na Cláusula 

décima; 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados no processo 

administrativo correspondente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 

VINCULAÇÃO AO EDITAL E AO CONTRATO 
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13.1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/1993 e vincula-se ao 

Edital e anexos do Pregão Eletrônico nº 00007/2016, bem como à proposta da CONTRATADA, 

constantes do PAL n.º 007/2016. 

13.2. As Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, os Decretos nº 3.555/2000 e nº 5.450/2005 e, 

subsidiariamente, o Código Civil e o Código de Processo Civil, com suas respectivas alterações, 

regerão as hipóteses não previstas neste Contrato.  Eventuais dúvidas sobre a inteligência das 

cláusulas do presente Contrato serão resolvidas com o auxílio dos postulados que norteiam o Direito 

Administrativo e as suas leis de regência, assim como da Legislação Civil. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

14.1. Sede: Rua Dom Aquino, nº. 1.354 – Sobreloja e 2º andar Salas 21 e 22 e 26, Conj. Ed. 

Nacional – Centro, Campo Grande - MS - CEP: 79.002-904; 

 
14.2. Subseção: Rua Ciro Melo, nº. 1.374 – Jardim Central, Dourados-MS - CEP: 79.805-030. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E 
METODOLOGIAS DE TRABALHO 

15.1. As características do serviço de telefonia a ser prestado pela Contratada deverão ser as 
seguintes: 

15.1.1. Funcionamento do ramal como “linha tronco”, de forma a possibilitar que se disque 
diretamente para o mesmo, com chamada originada de fora do sistema. 

15.1.2. Toda a atualização tecnológica de hardware do sistema deverá ser ofertada ao 
COREN-MS, sem custos adicionais. 

15.1.3. Deverá manter o número principal de cada unidade (Portabilidade numérica). 

15.1.4. A quantidade de entroncamentos de entrada e saída fornecida pela Contratada deverá 
ser suficiente e necessária para evitar chamadas perdidas e proporcionar qualidade no 
serviço telefônico objeto deste Termo de Referência. 

15.1.5. Todos os materiais e serviços necessários às instalações e conexões dos Troncos de 
Entrada e Saída serão fornecidos pela Contratada, sem ônus de qualquer natureza para o 
Contratante. 
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15.1.6. O Perfil de Tráfego, contendo as estimativas de contratações é apresentado no Anexo 
I do Termo de Referência. O perfil indicado, no entanto, não se constitui em qualquer 
compromisso de aquisição. 

15.2. Considerando-se a necessidade de uma melhor gestão da atividade de telefonia por parte do 
COREN-MS, é necessário haver as condições operacionais relacionadas a seguir. 

 15.2.1. Emissão de faturamento por Unidade do COREN-MS. 

 15.2.2. Fornecimento de resumo de fatura única para o COREN-MS, detalhada por Unidade. 

15.2.3. Atualização tecnológica e a reserva técnica devem estar inclusas nos preços. 

15.2.4. Acesso web às contas discriminadas e individualizadas. 

15.2.5. Tempos máximos de operação: 

15.2.5.1. Mudanças externas de endereço: Conforme Resolução Anatel 605/2012; 

15.2.5.2. Disponibilidade do sistema acima de 99% do tempo de uso. 

15.3. Para efeito de verificação da conformidade ou não do material fornecido com as 

especificações constantes do Termo de Referência, a Administração do COREN-MS através do 

fiscal do contrato terá o prazo de 48 horas, contado da data da entrega, oportunidade em que o 

aceitará, atestando a respectiva nota fiscal, ou o rejeitará, na hipótese de desconformidade que não 

atenda as necessidades desta Instituição. 

15.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

15.4.1. se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

15.4.2. na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação 

por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

16.1. Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução deste contrato serão dirimidas, nos 

termos do disposto no art. 55, § 2º da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, no foro da Seção 

Judiciária da sede do Contratante, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 



 

 

 

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul 

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73 

 

Sede: R. Dom Aquino, 1354 - Sobreloja. Ed. Conj. Nacional - Centro - CEP 79.002-904 - Campo Grande/MS.  Fone: (67) 3323-3167 – Fax: (67) 3323- 3111 

Subseção: Rua Ciro Melo, 1.374, Jardim Central, CEP: 79.805-030 Dourados/MS. Fone/Fax: (67) 3423-1754 

Home page: www.corenms.gov.br 

46 

CPL  

COREN/MS 

Fls.:_____________ 

Servidor:_________ 

E por estarem justos e contratados, lavram o presente instrumento de contrato em três vias de igual 

teor, que vão assinados pelas partes, que se comprometem a cumprir o presente em todas as suas 

cláusulas e condições, tudo de acordo com a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 

posteriores. 

 

Campo Grande/MS, ______ de __________________de 2016.  

 

________________________________________________________________ 

Vanessa Pinto Oleques Pradebon 

Presidente - Coren/MS nº 63.017 

CONTRATANTE – Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul 

 

 

________________________________________________________________ 

CONTRATADA –  

 

________________________________________________________________ 

Dayse Aparecida Clemente Nogueira  

Tesoureira - Coren-MS nº 11.084 

 

 

TESTEMUNHAS:  

 

1___________________________   2_______________________________  

  Nome - CPF                    Nome – CPF 
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ANEXO V – PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS 
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